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A Academia Pólytechnica do Porto, auctorizada por Portaria

de 5 de maio de 1905, inicia hoje a publicação -de uma Revista

consagrada ás sciencias professadas neste estabelecimento de

ensino, isto é, ás Mathematicas puras e applicadas, á Physica, á

Chimica, á Historia Natural, hs Sciencias Sociaes, etc. Nesta

Revista serào publicados artigos scientificos, didácticos e pedagó-

gicos, monographias sobre capitulos das sciencias mencionadas

pouco conhecidos no nosso paiz, noticias sobre o estado actual

de ramos ou capitulos das mesmas sciencias, etc.

Será admittida nestes Annaes a collaboraçào dos homens de

sciencia do nosso paiz e do extrangeiro que quizerem recorrer a

elles para a publicação dos seus trabalhos.

Os Annaes Scíentificos da Academia Polytechnica do Porto

substituem, na parte relativa ás Mathematicas, o Jornal de Scien-

cias Mathematicas e Astronómicas, cuja publicação termina. Es-

peramos que os geómetras, que collaboraram neste jornal,

honrarão com os seus trabalhos esta nova Revista.





SOBRE UMA QUESTÃO ENTRE MONTEIRO DA ROCHA

E ANASTÁCIO DA CUNHA

POU

F. Gomes Teixeira

1. Na lista dos mathematicos notáveis que teve Portugal no

século xviii, occupam o logar primordial José Monteiro da Rocha

e José Anastácio da Cunha. Foram arahos lentes na Universi-

dade de Coimhra na occasiào da celebre reforma d'esta p^rande

instituição pelo Marquez de Pombal e foram ambos considerados

pelos seus contemporâneos como homens de grande valor, con-

ceito que a historia da sciencia portugueza confirmou. Este valor,

só elles, inimigos irreconciliáveis, o nào reconheciam um ao

outro; e porisso quem formasse opinião a respeito d'elles pelo

que cada um dizia do seu adversário, faria d'ambos juizo bem
injusto.

Com o titulo de Queslào enlre José Anastácio da Cunha e José

Monteiro da Rocha publicou o Dr. António José Teixeira nos

volumes xxxviii e xxxix do Instituto de Coimbra, em 1890 a

1892, um trabalho cheio de interesse, onde apresentou alguns

escriptos (^) d'estes illustres geómetras, nos quaes dirigem ura

(^) Os escriptos considerados são: uma carta de Anastácio da Canha
dirigida a João Manoel d'Abreu, que fora seu discípulo e que traduzira

para tVancez os seus Princípios mathematicos; a resposta de Monteiro da

lloclia ás accusaçòes que nella lhe forauí feitas e a réplica de Anastácio

da Cunha.
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ao outro ásperas censuras, algumas das quaes se referem ao

modo de considerar certos assumptos scientificos, esclarecendo-os

com commentarios muito instructivos. Entre estes assumptos

figura porém um, a respeito do qual o intelligente e erudito

auctor do trabalho mencionado Fiào deu a sua opinião, e é d'esse

que vamos aqui occupar-nos.

2. Uma das censuras que Anastácio da Cunha dirigiu a Mon-

teiro da Uocha refere-se a uma emenda que este ultimo julgou

dever fazer a uma passagem da Mecânica do Padre Marie, em
uma traducçào que publicou d'esta obra, com o fim de servir

de livro de texto para o ensino d'esla sciencia na Universidade.

Occiípaiido-se du calenaria correspondente ao caso em que o

fio que forma esta curva é solicitado por forças de attracçào,

dirigidas para um centro fixo, actuando na razào inversa do

quadrado das distancias a este centro, Marie mostrou, por

processos que aqui nào exporemos, que a curva pôde ser repre-

sentada pelas CHjuaçôes
(^J

x = z cos ^Ô — ':^) ^y = z sen ,^6 — 9),

onde

1 - íM^ 1 + wí- 2 m
( I ' Z = -I-

— cos '4>
,

wi- = ——

,

o — a

quando í/>rt. Quando é b<a, obtém-se uma outra relação

entre z e 9, onde entram logarithmos, que aqui nào escreve-

remos, por nào ter de fazer uso delia.

Nas egualdades precedentes 6, a e /> representam quanti-

I*) V<'ja-so a donionstração d'este r(>siiltado e a significação d'estas
Ictlras no l. XXXVIll, p. 8it) a S:2l), do Insliluto. Sohve a sigiiiílcação da
lellia u, iiã I cmprcííada por Marie, veja-S(3 o l. XXXIX, p. WO a 497, do
mesiiiu jornal.
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dades constantes e z o vector do ponto cujas coordenadas são

Depois de obter as equações da catenaria considerada, acres-

centou Marie que, se íór 6 > a e se m íôr uníi numero inteiro, a

curva é algébrica; mas Monteiro da Rocha, que traduziu esta

passagem, sem a alterar, julgou dever emenda-la nas erratas,

1 .

quejunctou ao livro, substituindo m por m + — . E a esta substi-
m

tuição que se refere a critica de Anastácio da Cunha.

O illustre commenlador do escriplo de Anastácio da Cunha
a que nos estamos referindo, diz na pag. 490 do t. xxxix do

Inslitulo que vae examinar esta critica com attençào; preoccu-

pado porém com outros trabalhos, interrompeu a publicação do

que se refere a este assumpto e infelizmente falleceu antes de o

terminar. Julgamos porisso que nào será inútil examinar aqui

esta questão, bem fácil aliás de resolver.

3. Ponha-se, para isso,

2m a

1 + l/l* |3

*

a e j3 representando dois números inteiros.

Applicando as fórmulas bem conhecidas, dadas por Euler na

sua Inlroductio in Analysin infíniloncm

:

11 k
cos Â; O) = 77 (2 cos co)^ — v (2 cos (ú)''-'^

2
(

1
^ ^

(2)

:

+ ^ 2 cos toV^-i -12^ ^

i k— 2
sen A; O) = sen o) (2 cos bi)^-^ — (cos (o)'^—

3

(3)

:

/í-3)(/í-5)
, , , )

+ ^ Ai • '^ cos o, "-5 - . .
. ,

1.2 ^
'

\
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temos, pondo primeiramente A = a , co = ^»

1 ^X* a a—

2

cosa^ = — lâcos— — — 2cos—
|3 2 !V p/ 1\ P/

a(ot_3)/ (p\^-^
}

1.2 \ P/

?
e depois, pondo A; = p, t»> = ^»

sen
9 9 /

= sen 3 ^ = sen — 2 cos

fí p( I)'"' '^M
S-3

+^-^)'f-^ (2cosiy~^.

9 M/\ 9\'^
cos 9 = cos S — = — 2 cos —

4-^í^^f2coslY"-
1.2 V P

- 2cos—
1

V

ò

B-2

Siihsliluindo estos desenvolvimentos nas expressões

x =
1 — inr 1 -f ín- a—;

1

— cos - 9
2 2 íi

^ cos 6 cos
'f
+ sen ) sen 9

]

o I 1 '.)

?/i- 1 + /íi- a
+ COS — o

2 j5 ' J
sen o COS 9 — cos O se

n^J,



vem um resultado de formo

íc = Aiícos-j +A2ÍC0S-J + ..

+ sen^ B,ícos|j -+ B^ í cos
^

j

+.,.|.

i/=ai(cosM -fa2(cos-l +...

onde Al , A^ , • • • , Bi , B^ , . . • , «i ,
ag

, . . • , ^i , ^2 »
•

• •

representam quantidades constantes.

Por meio d'estas equações vô-se já que a curva é algébrica,

q^,3n(]o é um numero racional visto que, eliminando

as quantidades cos— e sen - entre estas equações e a equação

sen^í -+cos'^^=l,

vem uma relação algébrica entre x a y.

Podemos mostrar ainda que a curva é n'este caso wricursal.

Basta para isso notar que, pondo

sen — =
.. .

.-



vem

cos — = r,

(i t'^ +

1

e que, subslituindo estes valores nas expressões precedentes de

X e y, vem um resultado de forma

onde '\>U) e ^ (l) representam funcçôes racionaes de t.

Vè-se pois, em conclusão, que a curva é algébrica qimndo m
1 . .

é inteiro, como dizia Mane, e quando m 4-— é inteiro, como pen-
m

sava Monteiro da Koclia, pois que, em ambos estes casos,

2^w
. , vs ,11- 1

é racional. L, em s^ral, alo;ebnca em todos os casos em
11 Q ' D ' O

que m é raiz de uma equação de forma

ai;?M2+ l)-2pw = 0,

a e |i ropresenlando números inteiros; e portanto em todos os

casos em (jue m 6 racional e em alguns casos em que é irra-

cional.

1

Monteiro da Rocba, substituindo m por m 4-—, commetteu o
m

erro de julgar falsa a passagem considerada da Mecânica de

Maric, quando não o era; mas Anastácio da Cunlia, dando como
absurda (^) a substituição que fez Monteiro da Rocha, parece

(•) As palavras com qiio Anastácio da Cunha se refere a esta substi-
tuirão são as seiíuiiiles : Iludia ieinlirar-se do (|ue lhe suecedeu com a
eqii;i('ã(» de cílcnaiia ii.i sua Tnidurnln ilii Mrcluniicn do Abbade Marie;
do absurdo (|ue impiimiu nas enalas* presumindo que emendava o auclor.
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considerar esta substituição como errónea, quando era apenas

inopportuna.

4. Uma questão que se apresenta muito naturalmente é pro-

curar o caminho que seguiu Monteiro da Rocha, para demonstrar

1
que a curva considerada é algébrica, quando m-\— é um numero

m
inteiro. Este caminho não pôde coincidir com o precedente, por-

que, se coincidisse, não teria certamente este hábil geometra

deixado de reconhecer que o theorema tem logar no caso geral

de m4-— ser racional.
m

Para que a catenaria considerada seja algébrica é necessário

2m
que entre sen

'p , cos<p e cos —^—- <p exista uma relação algé-

brica, e porisso, para achar os casos em que a curva é algébrica,

é indispensável recorrer ás fórmulas (2) e (3) ou a outras equi-

valentes a estas, que são bem conhecidas, e que determinam
sen A; CO e cos/íw em funcção de sen u> e de cosw, ou só em
funcçào d'uma d'estas quantidades. Porisso, obter o resultado

geral ou apenas um resultado particular depende do modo como
se empregarem estas formulas. Provavelmente Monteiro da Rocha
usou d'ellas de um modo que, se não è idêntico ao que vamos

expor, não differirá essencialmente d'elle.

Escreva-se a equação (1) do modo seguinte:

1-mV,
,, 9 ^n 1

(4) ^ = -^— + (l-fm

e, pondo

1 + r?í- m 1 -f m^ m
cos <p = cos . ^ %^ , sen 9 = sen . 9 ,

appliquem-se a estas funcçôes as fórmulas (2) e (3), tomando

1 4- m^ m
k = ,0,= -——-9.m 1 -H m^
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Teremos

li/ m \ii k / m \^-^
,

cos 9 = — 2 cos ^9 —r 2cos- ^,9 +
^ 2 I V 1 + m^ 7 1 \ 1 + m'^ 7

ml/ r?i "^ '^~ ^

sen 9 = sen -, o.- 2 cos
^ ^ 9

/.•-2/ m \ )

( cos 7, ? + • . • • •IV I + rn^ 7 \

SiihstiUiinclo esles valores de cos 9 e sen 9 nas expressões de

X ^ y, Q, eliminando depois sen ——— 9 , cos r, 9 e s enlre

as equações que assim se oblêem, a equação (4) e as equações

1 4- m* 1 + m*

obtém-se uma equação algébrica, em que só entram x e y. \
analyse porém que precede só é applicavel quando o valor

, que se deu a A-, para applicar as fórmulas (2) e (3),
m

I

é inteiro, isto é quando é inteiro o binómio m -\— . Seguindo
m

pois este caminlio, demonstra-se o resultado particular obtido por

Monteiro da Kocliu; não se dem.onstra porém o tbeorema geral.

Pelo que respeita ao modo de applicar as fórmulas (2)

o í3) que levou Marie á conclusão de que a curva é algébrica,

quando m é inteiro, parece-nos provável que faria primeiramente

? . y*

li = 2m (' iú = e depois /r = 1 + ??í-, w = ^

•

1 + í?í*
'

1 + m^

5. Antes de terminar este artigo, notaremos ainda que a

equação (1) mostra (jiie a catenaria considerada é a concoide das
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curvas representadas pela equação, em coordenadas polares,

1 -f m* 2m

1 -f-m'

chamando, como alguns auctores, concoide de uma curva o logar

geométrico dos pontos que se oblêem tomando sobre os vectores

dos seus pontos, a partir da curva dada, segmentos de egual

comprimento. As curvas representadas por esta ultima equação

chamam-se rosáceas, e (oram estudadas j)ela primeira vez por

Guido-Grandi em um opúsculo intitulado Flores geomelrici ex

rhodeneanim et cJaehanim curvanim descriplione resultantes,

publicado em Florença em 1728. Podem ver-se as propriedades

d'ellas na nossa Geometria de las curvas noiables, tanto planas

como alabiadaSf publicada pela Academia Ueal das Sciencias de

Madrid.





SUR LES SÉRIES

NEUMANtilENNES DE FONCTIONS SPHÉRIQUES,

PAR

NiELS NiELSEN

(Professeur à rUniversité de Copenhague)

§ 1. Forimiles géiiérales relatives h P»"(£c)

Designons par v iin nomhrc fini qiielconque, diííérent de zero,

il est évident que la puissaiice

OU X est une quantité finie quelconque, est une fonction holo-

morphe de a, pourvu que

c'est-à-dire que nous obtenons, pour de telles valeurs de a, une

série de puissances conime suit

S=30

(1) (1 ~ 2 a a; + a^)-^= ^ P'''(^) •
^'

»

s--^0

oíi le coefficient general P''*(íc) est un polynome entier du de-

N.M .2
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gré n et par rapport h x ei par rapport à v; nous aurons en

eíTet

s=o

1

Supposons particulièremenl ^=-^; nos polynomes V-^{x) de-

viendront identiques aiix fonctions sphériques de première espèce,

souvent appellées polynomes de Legendre, savoir

1

c'est pourquoi nous proposons pour les P^"(ít:) le nom fonctions

sphériques généralisées.

La lormule générale (1), qui est due à Jacobi(^), nous donne

sans peine une suite de propriétés fondamentales de P*'^(íc).

Posons par exemple v=l et a; = cosÔ; nous aurons sans peine

(4) p.,„(eos^) = !ÍllÍ!i±il^;
^ ' ^ ^ smO

difíérentions ensuite par rapport à v les deux membres de (1),

riiypothòse v = O donnera de même

(5) hm ( l\v) P^«(cos ô) = . n>\ .

De plus, posons pour abróger

(O =
I

a; + s/o^-^\ I
- ^ ,

(') iimrnal de Cn-llc, t. oli, [». Ii9: 1859. Werkr, l. 6, p. 18i.
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oíi ii faut prendre Ia plus petile des deux valeurs ahsolues qiii

figurcnt au secoiid mcmbre, taiidis que ^ designe une (juantité

positive, aussi pelite quon veul, mais d'une grandeur assi-

gnable; la íorniule (1) donnera iinniédiatement linégalité

(6) \oL^^V^\x)\<h,r{
/!a

(r)

oii kn est un nombrc positif qui restera fini, naônae pour n infini.

Un grand nombre de géomètres ont étudió les fonctions P^^*(a:;);

nous nons bornerons à indiquer ici Texlension due à feu M.

Gegenbaueh o d'un théorème de M. C. Neumann (^) à Leipsig

concernant les polynomes de LeGiíndue, savoir ce théorème ge-

neral:

Supposons que la série de puissances

(7) f[x) = cfo +«1^4- fl2'^- + ap,x'^ -\- —

ait son rayon de convergence r phis grana que Vunité: nous

aurons ce développement en série de fonctions P'''"(íc) :

(8) f(x) = r(v) • 21 (2v ^ 2s) As • P ^ix) ,

série dont le domaine de convergence est Vintérieur de Vellipse

qui a son grand axc égal à (r -f r~^) el ses foyers dans les points

Dans ce qui suit nous désignons toujours par E(r) Tellipse de

convergence de la série (8).

U est digne de remarque que la série neumannienne (8) con-

(^) Sitznngsberichte der Wiener Aliademie, t. 75; 1877.

(2) Ueber die Entioickeiung einer Funkiion mit imaginarem Argument
nach der Kugelfunhtionen erster und zweiter Art. Halle^ 1862.
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tlent le paramètre qiielconque v, ce qui nous será três utile

bientôt.

Quant aux coefficieiíls An qui figurent dans (8), on les ex-

prime ordinairement sous forme des intégrales définies, expres-

sions qiii sont três incommodes pour une étude approfondie

des séries neumanniemm; c'est pourquoi je substitue au lieu

des intégrales susdites la série infinie suivante:

s^x

A„= 2j
.V--0

s!r(v + íi-f s+l)2"+25H-i

§ 2. Développemeiít de Pp'"(£c).

Comme une première application du théorême general que

nous venons d'énoncer, considérons la série finie obtenue, en

vertu de (8), pour la íonction V^^^[x).

A cet effet, aj)pliquons la formule de Gauss

^ ^^ r(7-a)r(7-P)

un simplc ralcul donnera la formule cherchée

,,o,P,,.,=i||ízl«rilz?g^),(7)..,.-.<,,,

qui csl nouvcllc, je le crois; il est évident que (10) est appli-

cable pour une valeur finie quelconque de x.

Déduisons miiintciiant de (10) une suite de formules plus

p;iiliculièi-es cl Ires connues. INtsoiis (rabord p = O, p=l et
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a;= cos 9; les formules (4) (3) doiuicnt respectivement

<--
,^,, 2cos(nO) =2(_l)«fv4n-2s)(n-5-ri! / v \

n l(v-|-n—5+1) \ s /
^

,^^, A-in(n+l)0 ,
,
^^ (-lj*(v+n-2.s)(n-.s)! /v-1 .

posons particulièremcnt dnns (12) ^=-0, nous obtenons une for-

mule Irigonométrique élémenlaire três coimue, tandis que (11)

donnera pour v = — une formule trouvée déjà par Legendke (^)

et Laplace (^).

Pour obtenir les formules inverses de (11) et (12), mettons

dans (10) v = 0, v= 1 ; nous aurons respectivemewt, en vertu de

(4) et (5),

^ n

(13) FP.»(cos6)= (- 1)» • S E„_2. • (~j)
(~^J

• cos(n-2s)a

O——

U

,,,, ^, ,
N . .^ ^w-2s-fl /l-p\/-p\ sii)(n—2s+l)0

(14) P?'"(cOsí))==(-l)"- 2]
f

^-^ -'
^ /i—s-fl V s /\n—s/ s\nb

s=0

OU il faut poser dans (13) Eo=l, et E,v = 2 pour .s^l. Po-

sons dans (13) p
= ^; nous obtenons une formule bien con-

'') Voir M. Waugerin dans VEncyJdopãdie der mathematischen Wis-
mischaften t. II, p. 702; 1904.
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nue(^), tandis que riiypothèse p=l donnera la même formule

élémentaire que (12) pour v = 0.

Appliquons ensuite Tidentité

qui est une conséquence immédiate de (1), puis mettons dans

(10) ? = y-\-p, oh p designe un entier positif; nous aurons

V . , X
^^-lV(v-fíi-2s)r(v-|-n+»-s) /-p\^
:^o

r,v+.-.+i) V s J

1

dont le cas particulier p== 1, v = — est du à Christoffel(*).

Revenons maintenant à la formule générale (10), puis intro-

duisons la fonclion auxiliaire

1-2-3 .••(n-í)-n^

oíi n designe un entier positif, de sorte que nous aurons

lim rn(^) = l'(íc)

.

Ceia pose, les identités evidentes

r{x + n) =x(^ + 1)
• .

. (x + n~ 1) r(^)

'x\ ^x(x— í) •• (x— n+ í)

n/ 1 2 3 n

(') Waigeiun, )u('. cit., |i. 707. IIki.ne, llamWwh drr Kuqelfunktionen,
l. I, § 20.

J I '

(2) Dissrrhitioit. Hei liii, ISoG. M. K. Iíaleu diiiis Io Journal de Creíle, l. o6,

I). 101; i»:iy.
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r(^+n)^(n-l)!n-.M

n

désignons cnsuile par a> lo même iiombrc (pie figure dans (6),

il resulte, cn vertu de (10), iinrgalité suivante

(16)
(i>

n— 25

|2s

oíi kn^s designe un nombre positif qui restera fini, même pour

n ou 5 ii>rinis.

§ 8. Série iieiimaimienne olbtcnue pour f(oíx).

Pour donner une application plus générale du théorème énoncé

dans le § 1, considérons la série de puissances

f{x) = ttQ -\- a^x + a^x'^ -f 03^:;^ + • • •
,

dont le rayoii de convergence r n'fcst pas égal à zero, puis dési-

gnons par a une nombre fini, tel que |a|<r; nous aurons une

série neumannienne de la forme suivante

;

S =00

( 17] f{oLx) = r(v) • ^ (2v 4- 2s) A^^^;a) P^^(a;)

,

s=0
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oíi noiís. avons pose poiír abréger

(18) A-w^^-S:^
(n + 2s)!an+2s /a\"+2«

S--0
s!r(v4-n + 5+1) \2,

et la série (17) est convergente à Tintérieur de Tellipse E í p
Supposons particulièrement r>l, puis mettons dans (17)

a= 1 ; nous aurons

(19) Aví(l) = A„,

oíi A„ designe le coeííicient general qui figure au second membre
de (8).

Quant aux fonctions A'''"(a), que nous avons à étudier mainte-

nant, démontrons d'abord que la série de puissances que figure

au second membre de (18) a son rayon de convergence égal

à r au nioiíis. A cet effet, introduisons la fonction Tni^)^ puis

appliquons Tidentité evidente

(n+2s) < 2«+2*

;

nous aurons

(20)
sTrívTri+s+T) ' \2/

<lr«+5+i(v) (n-hs+-l)-^|-ja„4-2,-a«+2.|

Mettons ensuilc oro = r — ^, ou rt designe une quantité posi-

tive, aussi petite qu'on le \eut, mais d'une grandeur assignable,

puis mettons

(21) r«+,4-i(v) (n + i + 1 )-^ a,+, oio^+^ \^kn,

p(,iir 5 = 0, 1,2,3, í, ; il est évident que la quantité posi-
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tive k est finie, même pour n infini, parce que r est le rayon de

convergence de la série de piiissances f[x),

Or, ies deux inégalités (20) (21) donnent immédiatement, en

vertu de (18), la valeur majorante

(22)

Kl
A^«(a)|<--

1-
a <r

Cela pose, revenons à la formule (17), puis chercheons dans

ses deux membres Ies termes qui contiennent comme facteur la

puissance x^-; nous aurons, en vertu de (2), ce développement

d'une seule puissance de a en série de fonctions A''''^(a)

:

(23)

2)1+1 «=^(_i)«(v4-n-h25)r(v-l-n4-s)
, ,^,,

n \ s\
s=0

série qui est valable, pourvu que
|

a
|
< r, comme le montre clai-

rement Finégalité (22).

Remplaçons ensuite dans (17) v par p, ce qui donnera

5=00

(24) f[oLx) = r(p) '2(2? + 2*) ^''''(«) ''^''W '

s=0

puis introduisons au lieu de toutes Ies fonctions P?'*(a;) qui íigu-

rent au second membre de (24) Ies expressions correspondantes

tirées de (10); nous aurons une série à double entrée A, dont

Ies séries borizontales sont formées par Ies développements obte-

nus de (10), séries dont le type general est

<
(25) K^V(y) (2o + 2s) AP<^)-2

2(_i)r(v+5-2r)r(p4-5-r) /v-p^

r=s
r(v+s-r+l)

P^«-2'•(a;),
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et nous aurons

Á = ho + h\ + /í2 -i h-{

Écrivons maintenant les termes des séries K, de sorte que

ceux qui contiennent la même fonction P^»(j:), savoir les termes

forment les sóries verticales de A.

Cela |)osé, supposons \oL\<r\x±^x'^ — í\; les formules

(16) et (22) montront clairement que les séries hg sont, pour s

iíiíini, convergentes comme une série de puissances et que c'est

la méme cliose pour r„, même pour n infini; c/est-à-dire qu'il est

permis de ranger dans un ordre quelconque les termes de ày ce

qui (lonnera par exemple

série qui doit étre identique à (17), terme à terme, parce que

les séries neumanniennes ne permettent aucun développement de

7.éro.

Supposons maintenant n fini; la formule (2) montre claire-

ment que la série Vn est convergente comme une série de puis-

safices, pourvu que \i\< )\ ce qui donnera la proposition sui-

vante:

Pour Ic rocfjicknt A" ^^^(a) qui figure dans la série neiímannienne

(17) lunis aurous ce déceloppement rrmarquahle

. ,^ *^(-l)*(p-+n+2sjr(p+n-f-s) /v-o\ , ,^,.

í- O

nmverfjcnl pourvu que 1 a
|

< /% tandis que f[x) est une fonction

(jurlcoiHjiic, holouiorphe pourvu que \x\<r.
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Comme une applicalion d'une portée assez étendue, diíféren-

lions jtrfois par rapport à v, terme à terme, Ia série (8), ce qui

est permis; nous aurons

f

S=3C

d'oú, en mettant dans (27) p = v + p et a=l,ce corollaire de

la proposition precedente:

Pour Ia dérivée d'ordre p de la série neumanníenne (8) nous

aurons ce développement en série du même genre:

(28) fU%x) == 2/^ -'^ (2v 4- 25) A,(^') • P^\a:;) ,

valable ou 1'est la série donnée (8), et ou il faut admellre

(28 bis) A„ -2
1^^»+.+ 1) ^ s

;A„+,+s.

Le cas particulier p= í est três élégant.

§ 4. Exciiii)lcs. Les fonctioiís Jv(a?) et Q^P(a;).

Comme un premier exemple de Ia théorie que nous venons de

développer, considéroiis la série neumannienne obtenue pour

P^'"(ofx), série qui deviendra finie. Posons pour abréger

(•ií)) y,,,.(,)=-A____.F(. + ,,-s.-,.v+n-s+l,.'-),
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ou F designe la série hypergéométrique ordinaire; nous aurons,

en vertu de (18),

<-
TV "^ —2

(30) P''"(aa:)=-/ ;^
• S i-i'f (v + »-2s)psV<'(a) .

P«.''-2s(íc)
,

d'oú

de sorte que les formules générales 23) et (27) donnent ici res-

pectivement

r((7-|-n—
5j

^=«

(31 )
-^—- ^.«^-2^=2 r_l)r(v+n-2r)r;v+n-s-v)^V.^(a)

r=0

^^^ Pip+n—.9—v) /v—o\
(32) /?.--(a)=^2 (P+^-2v) TTT^f T7^- ( ^ •;?/'-(«)

'

-^ ^

1 (v+n—s—r+1) \s—r/
r=0

développements qui sont valables pour une valeur finie quelcon-

que de a.

Hemarquons en passant que la formule (30) nous permet de

g(''n('Taliser la formulo (27). A cet effet, dóveloppons [[olÇ^x), à

Tnide de (17), en série de fonctions P*'^(x) et en série de fon-

clions P? "((3x); la méme procede que nous venons d'a|)pliquer dans

le passage de (24) à (17) nous conduira, en vertu de (30), à la

formule cherchéc, qui ne presente quun intérét plus mediocre. On
trouxera du reste une formule de ce genre dans mon íraiíé dcs

fonctions rylindriqucs (^).

(') llanilbuch der Thcoric der Cijlindcrfxnútionpn ; Leipzig, 1904, p. 275.
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Comrae deuxiòme exemple développons ia fonction e*^^; nous

aurons, en vertu de (18),

ou J''(a) designe la fonction cjlindrique de première especa, savoir

(- 1)'
(.

v+2s

la série neumannienne correspondante

s=<x>

(33) eaa;i

/ V õ 30

= ili!l_
. 2 í^ (v + 5) J^+« (a) P^* {x)

est convergente pour des valeurs finies quelconques de x et de a.

La série générale (33) est due à Gegenbauer (^), tandis le cas

1

particulier v = — appartient à M. Bauer (^). .

La forme meme de A^'^ (ot) montre clairement qu'il siiffit

appliquer les formules (23) et (27) dans le cas particulier n = 0;

nous aurons ces deux formules três connues (^).

/^y '^ (^ + 2s)r(v4-s) , L„ , ,

valables pour une valeur finie quelconque de a.

(M (') Loc. cit., p. 277-, dans la formule (2) il faut lire au second

membre r (v) au lieu de r (v+ 1).

{•<) Loc. cit. pp. 273, 275.
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Etudions (omme dernier exemple la fonction

un simple calcul donnera, en vertu de (18),

Introduisons maintenant la fonclion mélaphériqiie

Q ' (!//=^ ^ ^' ' ,a4-64-l,— ;

nous aurons dans ce cas

Av,w (a) = -—:
.
Qa,r—aJ-,i _ \

\/7ur(v-fa) \a/

d'ou finalement

(36) (1- aa7)-v-^=-l^:=
. ;S í2v+2.S-)Q^,v-a+,/l\

^
pv.,(^)^

formule qui est due h GeCxENDAUER (^).

Je me reserve de revenir dans une autre occasion á la série

(O Sitzumjsberirhte drr Wiener Ahndcmie, t. 100; 1891.
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neumannienne (36) qui donne, comme cas parliculiers, des géné-

ralisatioiís de certains drveloppemenls de .Iacoiu et de Heine.

Quaiit à rapplicalion des loriiiules (23) et (27), il suílit étiidier

le cas n = O : posoiis a=— et v + a, p + cron lieu de v etp res-

y
pectivemeiít; iious aurons ces deux dóveloppements

qui sont convergents, poiírvu que
| ?/ 1
> 1.

L'analogie parfaite entre les deux groupes de formules (34)

(3o) et (37) (38) est três interessante, ce me semhle; or, notre

point de vue general met en pleine lumière la raison dune telle

analogie,

Quant à la formule (38), elle est d'une portée assez étendue,

à cause des trois paramètres quelconques v, p et c" qu'elle con-

1

tient. En eífet, posons p = O, ^ = ^» nous trouvons des dévelop-

pements dune fonction conique et d'une fonction annulaire en

séries de fonctions sphériques ordinaires de seconde espèce.

Dans le cas particulier p = v + n, oíi n designe un entier posi-

tif, les séries qui figurent aux seconds membres de (35) et (38)

diviendront des séries finies.

Copenhague, le 26 janvier 1905.
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A OBRA SCIENTIFICA E A VIDA DO CHIMICO PORTUGUEZ

ROBERTO DUARTE SILVA

POR

A. J. FiíRREiíu DA Silva

Em terra extranha, que llie foi sempre amiga, e que elle

honrou com os primores de um caracter nobre e levantado, com
o exemplo do cumprimento rigoroso do seu dever, com o amor
ao trabalho que chegava até o sacrifício, e com as manifestações

brilhantes de seu talento, que o fazem collocar em logar de

honra na galeria dos chimicos modernos— dorme o seu ultimo

somno, num dos cemitérios de Paris, á sombra da memoria de

collegas dedicados, de alguns mestres eminentes da chimica,

e de amigos que elle adquiriu pela sua inquebrantável lealdade— um portuguez dos mais illustres.

Roberto Duarte Silva se chama elle.

Entre os mestres illustres a que o nome do nosso com[)atriota

se acha ligado, sobresae Friedel, que o associou a si em
pesquisas importantes, entre as quaes merece primasia a syn-

these total da glycerina. Já deste homem notável, que exerceu

influencia sobre a marcha da sciencia, esbocei a obra scientifica,

logo aj)oz o seu fallecimento: era um dever de amizade e de

gratidão que a isso me cojiipellia (^).

{}) Noticia sobre a vida e os trabalhos scientificos de Charles Fhiedel^ por
A. J. Feureira da Silva. Coimbra, 18li9, 1 op. de 24 pag.

N.M 3
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Ao serom inaugurados os Atinaes Scíentificos da Academia

Polytechmca do Porto nenhum assumpto mais interessante me
occorreu do que este, de fazer conhecida entre nós a obra chi-

mica do nosso compatriota. Ilonrou-me Frieijel com subidas

provas de aííeclo e estima; e nào me honrou menos o meu nobre

patrício, de quem guardo aíTectuosa correspondência, sem haver

tido a dita de com eHe tratar pessoalmente. E ainda a saudade

pelo amigo, o apreço pelas suas levantaclas qualidades, e a gra-

tidão á sua honrada memoria que me levam a render-lhe esta

homenagem de respeito.

Fique assim sellada por uma homenagem commum a amizade

que a ambos tinha —- ao mestre e ao discípulo.

Também Fhieoel honrou a memoria de Roberto Silva, es-

crevendo para o Boletim da Sociedade de chimica de Paris uma
noticia CJ sobre a vida e os trabalhos do seu amigo. A minha

noticia nào faz, porém, duplo emprego com a do illustre mestre:

é mais pormenorísada e é mais elementar, digamos assim, para

que os estudantes portuguezes a possam bem comprehender;

mas, por isso mesmo, é mais modesta!

Complete assim, também o mais modesto e o menos auctorisado

dos três, e que sobreviveu aos seus amigos, o cyclo de aíTectos

que em vida os ligaram!

PRIMEIRA PARTE

I

Nao obstante a sua naturalidade

—

Roberto Duarte Silva

nasceu em Cabo Verde — quasi toda a vida scientifica se desen-

rolou em França. Na segunda parle deste estudo veremos as

causas determinantes deste fado, e contaremos como tendo

estado algum tempo em Lisboa, onde completou o seu curso de

Pharmacia, e depois alguns annos em Macau, o nosso illustre

patricio passou a Paris em 1862, onde fixou a sua residência,*

(') Noiice sur la rie et les travaux de I^. D. Silva, |iar M. Friedel, 1 op.

de xi\ pilg. [Bidletin de la Société cfiimique de Paris. 1888).
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para estudar a bella sciencia para que tinha revelado singular

predilecção, desde a sua mocidade, e ouvir as lições dos mestres

eminentes cujas obras elle apreciava no seu trabalho humilde de

todos os dias, antes de os coidiecer.

lloBEiiTO DiiAKTK SiLVA, iniciaiido a sua obra scienlifica em
18(17 no laboratório de \>'uinz, quis prestar um serviço ao seu

paiz: as primicias do seu lavor chiniico consagrou-as á sua pátria

6 ao seu torrão natal, estudando dois productos de Cabo Verde
— um producto do reino mineral e um óleo vegetal— , que lá

se podem explorar em larga escala, e que ambos se achavam na

exposição universal de Paris de 1867.

O primeiro era uma arca prefa, procedente de Santiago de

Cabo Verde.

Foi essa arêa o objecto de uma nota publicada naquelle

anno (^).

A arêa em questão era em parte attrahida pela barra magnética,

e R. Silva computa em cerca de 55% a porção magnética.

Esta é, na maior parte, solúvel no acido chlorhydrico concen-

trado, com excepção de 1,20% constituída por esmeril. A
parte solúvel, composta principalmente por 5*2,5 % ^^ ferro e

21,46 % de acido titânico, é formada de ferro titanado

TiO-,FeO -f nFe^O*^, com um pouco de magnesia (2,13%) e

de alumina (na proporção de 2,20 ^/o).

A parle não magnética, menos densa e sem os grânulos bri-

lhantes de aspecto melallico que se encontram na outra, é menos

solúvel no acido chlorhydrico. Depois da fusão com o carbonato

de sódio, tratada pelo acido chlorhydrico, deixou residuo consi-

derável, constituido não só por silica, que se dissolveu na potassa

cáustica, como por uma substancia insolúvel n'este alcali, e no

acido chlorhydrico, na proporção de 29,72%, e que á analyse

se revelou formada por esmeril (alumina e ferro), na proporção

de 15,12^Vo» e acido titânico ou rutilo, na cifra de ll,60o/o.

Emquanto aos 70,28% restantes, são formados por silicato de

(1) Comples- Rendas, l LXV, du 29 juíllet 1867, pag. 207.
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cálcio e aluminio (46,15%), com magnesia (0,oO) e traços de

manganez, associado a 23,46 % de Ferro titanato.

Em 100 partes da arèa, tal qual se encontra na natureza,

existem de

Acido tilanico 20,45

Feno 35,00

Por isso, parecia a R. Silva que a arêa em questão tinha um
certo interesse scientifico, e poderia ser matéria prima para uma
industria muito importante, por causa da riqueza em acido titâ-

nico e ferro.

«Se, como penso (dizia Silva ao terminar), esta variedade de

área preta se encontrar cm grande abundância na mór parte

das ilhas de Cabo Verde, poderá ser objecto d'uma exploração

muito importante. Dando os resultados das minhas analyses,

laço votos para que as miidias previsões se realisem, e serei

feliz, na continuação das minhas averiguações, fazendo reverter

em proveito da meu paiz as indicações scientificas que os meus

estudos me tiverem suggerido».

De entre as plantas da familia de Euphorbiaceas, ha muitas

que fornecem óleos fixos, mais ou menos complexos, entre os

quacs os mais conhecidos sào os do ricino e de croton.

Nas ilhas do archipulago de Cabo Verde existe em abundância

uma planta, da mesma familia, descri|)ta por Adanson nomeado
do século XVIII, a que os indigenas dào o nome de purguetra,

— o (urcas purgans. Do fructo desta planta extraiiem-se quan-

tidades consideráveis dum óleo fixo, dotado das mesmas proprie-

dades |)h\siologicas (jue o óleo de ricÍF)o, mas mais exageradas.

Tinha um chimico francez, o sr. Boi is. demonstrado que o

olco de ricino, dcstillado com a potassa, dava álcool oclylico se-

cundário [melhylhejLylcarbinol, ocianol 'ly.

CIP.CH ^.CH^.CIÍ^ CH^.CIP.CHQII.CH^
Álcool oclylico socuiidaiio.

PcFisou K. Silva (pie o óleo de purgueira, análogo ao de

ricino e procedente da mesma familia vegetal, poderia lambera
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ser aproveitado como fonte do álcool octyiico. Utilisando, pois, as

pequenas amostras do óleo que estavam na exposição porlugueza,

submetteu â destillaçao o sabão potássico do óleo de purp;ueira.

Obteve assim um liquido complexo, movei dotado de cheiro

aromático e grato; e submettendo o producto á destillaçao frac-

cionada, recolhendo a porção (jue passava a 178-180**, e sujei-

tando-a 6 analyse (C. . .73,65; II. . . 13,91 ; O. . .12,44) reco-

nheceu (jue, de facto, a composição d'este producto era do álcool

octvlico, e que os caracteres do liquido eram exactamente os do

álcool que Bouis extrahira do óleo de ricino.

Estavam assim, confirmadas pela experiência as suas previsões.

O álcool octylico nao é uma substancia sem interesse: é um
dos melhores dissolventes das matérias gordas e das resinas, e

poderá ser empregado para o fabrico de vernizes. O copal tenro

dissolve-se neste álcool com a maior facilidade; e o copal duro,

que dá tanto trabalho a utilisar, também nelle acaba por dissol-

ver-se. Pôde ainda servir na illuminaçào para substituir com van-

tagem a agua-raz ou os oleos de alcatrão do gaz, com a vantagem

de nào ter cheiro desagradável, nem de se inllammar, ou de

produzir misturas explosivas, ao contacto de uma vela. Os seus

etheres sào usados na confeilaria e perfumaria (^). E, por isso, o

trabalho de H. Silva tem real interesse e utilidade.

Entre os productos voláteis da destillaçao da mistura do óleo

e de potassa encontrou R. Silva o ammoiiiaco, o que o levou a

inferir que o óleo de purgueira tinha quantidade notável de

azoto; e, de facto, a analyse elementar do óleo permittiu-lhe fixar

a quantidade de azoto do óleo em 6,1 o/^^.

É também pela mesma epocha que elle enceta os primeiros

voos em pesquisas originaes de chimica orgânica, occupando-se

da formação das amylaminas, ou aminas do álcool amylico, da

propy lamina normal e da preparação do oxydo de triethylphos-

pbina.

(*) liouis (JuLES) — Reche)rlir.'i rhimirjues sur rfmile dfí riem et sur l^alcool

capnjli(]t((' qni cn rrsuUe. (Thèses présentées a la Faculte des scieuecb de

Paris j. Paris, 1885, pag. 31.
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Para obter a amylamina C^H^^.NH^ recorreu R. Silva ao

processo de Wurtz, que consiste em decompor pela potassa

cáustica o cvanalo de amvlo;

C^Híí N CO -f 2R0|H = C^Hii
. NH^ H- CO^K^

Cyaiiato de amylo Potassa Amylaraina Carbonato

de potássio

Saturando o producto d'esta reacção pelo acido chlorhydrico

diluido, obtém se o chiorbydralo da base, com o qual facilmente

se obtém a base no estado livre, decompondo-o pela potassa,

reacção parallela h da libertação do ammoniaco dos seus saes:

C5lIii,XHMl;Cl + KiOlI = RCl + H20 + C^Hii.NH^

Cblorhydrato de amylamina 1'olassa Chioreto Agua Amylamina
de potássio

NH^ . IlCl + KOH = KCl + H^O 4- NH3
Cblorhydrato Potassa Amrao-
de ammoniaco niaco

Julgava- se alé R. Silva que o único producto obtido quando se

decompunba o chiorbydralo de amylamina bruto pela potassa secca

era a monoamylamiiia; e essa noçào acbava-se então consagrada

nos tratados clássicos de cbimica, e |)articularmente no de Ger-

nARDT (^).

R. Silva, estudando com attençào o producto da reacção da po-

tassa sobre o cblorhydrato de amylamina impuro, notou que elle

nào era homogéneo (^); e, sujeitando-o a uma destillaçào frac-

cionada, mostrou que com elle se oblem primeiro a monoamyal-

mina, que passa a 95*^, A pressão de 758'"""; mas, contiiuiando

a aquecer, passa a 178-180'' um liquido incolor, oleoso, de

(') (ÍKRnAiU)T, Truilc (Jc rltiniic ovíjdniqne ; V-à\\->, 18o4, 1. 11, piíg. G9G-G97.
(2) Geiuiaiidt. no seu Tratado de cliiinira oríianica, loc. dt., faiando da de-

poniposirào do cliloiliydiato de ainylainina pela |M)t;is-a diz (|iie — «quando
a ri'(irrã(> rslá frniii)iiiihi . f<r cuctinírd no rcrifiicnti' nni lifjnido niuilo (ilrnlino,

nlfjnnKis vrzi-s srjunddd rm dnas annddn-;^ r donde é faril extrahiv a lunyla-

mina. saturuudo-a pelo acido rlilarlnjdrico»; mas não exiiiica a razão da ap-
parição das duas caniad-is.
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cheiro ammoniacal, quasi insolúvel na apjiia e solúvel no álcool e

no elher; e, procedendo á analyse d'elle, reconheceu que era

constituído por diamyhunina (C''l['Y-NIf, que elle caracterisoii

pela sua transformação em chioroplatinalo e cliloroaurato ; e

ainda, prose^iuindo a destillação, passava acima de 200'^
(P''^"

ximo a 20o^) uma nova base, que se parecia com a diamvlamina

no aspecto, cheiro e quasi insolubilidade na agua, solubilidade

no álcool e no ether; mas tendo a composição da Iriamylamina

Assim, conclue Silva, quando se decompõe o producto bruto

da reacção da potassa sobre o chiorliydrato da amylamina, obtido

pelo methodo geral e clássico de Wuutz, nâo se obtém unica-

mente uma amaina primnria, mas simultaneamente a amina se-

cundaria e terciária, isto é, os três corpos:

C^K^NH*; (C^Hiij^NH: (C^H^yN
Amylamina Amylamina Amylamina
primaria secundaria terciária

que hoje, em notação atómica, se representam:
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taçào (1). Este iodeto ferve a 102.'' Transforma-se pela reacção

sobre o cy anato de prata em cyanato de propylo, e este é decom-

posto pela potassa; a propvlamina G*^H".NH^ produzida nestas

condições, converte-se em cliloriíydrato, e este sal secco, decom-

posto pela bar>la anbydra, gera uma amina, que, pela analyse

elementar, reconheceu ser a propylamina primaria:

C^H' . I - CHV . CNO - C'^H" .NHMiCI - C^H^ . NH^

Pôde assim obter uma base orgânica, fervendo a 49^, e que

nào só por este caractei, como pelo aspecto e forma crystalina

do seu cbloroplatmato parecia ser idêntica á base que foi obtida

por Mendil's(^), fazendo reagir o hydrogenio nascente sobre o

cyanelo de ethvlo:

CN.C^H^ -> Nlí2.C'Ul^

Cyanelo Propyhimiiia

de ethylo primaria

Esta amina difíeria da sua isomera— a isopropylamina, pre-

parada ()or Galtihr, em 1808, na acçào da agua fortemente

acidulada pelo acido cblorbydrico sobre a isopropylcarbylamina (•*)

r|i3 rui
CN . CH < ^Jp + 2IP0= CHO'^ -f NU* . CH< ^"^

Isopropylcarhylamina Acido IsopropylamiDa

forniiio

não só pelo ponto de ebulliçào, que para esta é 3 1^,5-32*', 5,

como pelo aspecto e forma cr\slal!ina do !?eu cbloroplatinato.

Os dois corpos sào representados na moderna notação pelas

formulas seguintes

:

IMopN lamina normal; l*.E — ÍD" Isopropylamina; P.E— í]2o

f») Compíesrr}i(h(s, t. I.XIX (1800). pag. \'/'^.

(2) A)iii(il('n (IfT Clicmif und Plidiinaric, t. CXXI, [lag. 12!). 186á.

(3) Comptes renihis, t. LXVII (18G8), pag. 725.
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A tranquillidade do paiz oríde linha começado a ser acolhido

com tanta benevolência por NVuinz, em cujo laboratório fez os

trabalhos que acabamos de apontar, ia ser perturbada. Surge o

anno terrivel e os desastres da «guerra franco-prussiafia. K. Silva,

que se achava, na occasiâo, em Londres e vol(t)U a Paris ao conhe-

cimento dos primeiros desastres, \olta pelo conselho de amigos

para Londres ; e ahi encontra outro chimico, que em França

fora também recebido com apreço, o sr. J. M. Cuafts. Com
elle realisa no laboratório do prof. \> ii.liarison um trabalho

sobre a preparação e propriedades do oxydo de Iriethylphosphina,

que apparece no Bolelim da Sociedade chimica de França, em
1871 (1).

A triethylphosphina P^G^lPj^, pela primeira vez preparada por

Caiiouhs e HoFAiANN na acção do zinco-ethylo sobre o trichlo-

reto de phosphoro, é um liquido incolor, muito movei, menos

pesado que a agua, fervente a 127^,5 (pressão de 7ii"'"'

numa atmosphera de hydrogenio), e que tem a propriedade de

se combinar com o oxygenio á temperatura ordinária ; o que

explica a elevação de temperalura e os vapores brancos que se

formam quando ella se expòe ao ar, dando o phenomeno algu-

mas vezes até origem á combustão do producto.

Para preparar o oxydo de triethylphosphina P(C*H^)'^0, que

tal é o corpo que se forma na reacção, utilisavam-se os residuos

sólidos da preparação da ethylphosphina, que se depunham

na extremidade dos tubos das retortas e nos balões de con-

densação.

Roberto Duarte Sflva, em collaboração com Crafts, indi-

cou um methodo muito mais exacto ['^) de preparar o dicto

corpo, e que consiste em aquecer o phosphoro (1 p.) com o iodeto

de ethylo (30 p.) durante 2í horas, á temperatura de 175-180**;

. o conteúdo do tubo é de[)ois destillado com álcool forte, para ex-

pulsar o iodeto de ethylo; e o residuo, misturado com potassa

cáustica (4 p.), é destillado e em seguida rectificado.

Na primeira parte da reacção, formam-se os iodetos de ethyl-

(1) Bulleiin de la Société chimique de Paris, t. XVI, pag. 43.

(2) A vcry good method, dizem Iíoscok e Schurlkmmkr, no seu A irea-

tise on clieinisíry, vol. 111, part 1, pag 435.
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phosphonio e de triethylphospliina, segundo as equações:

Pbos- lodeto lodeto de lodeto de lodeto

phoro de elbylo telraclbylpbo-plionio triethylpbospbina de

pho«phoro

ludelo lodeto de lodeto lodelo de

de telraetbylpbosphonio d'etliylo trietbylpbosphina

pboípboro

Na segunda parte íorma-se iodeto de etbylo ; e a deslillaçào

dos iodetos com polassa dá o oxydo de Irielhvlphosphina

:

lodeto de trie- Álcool Oxydo de trictbyl- lodeto de

tbylpbos|)bina ' pbospbina etbylo

P C^I I'>)312 + 2K0II = P(C2H'í;3o f 2KI + IPO

Potassa iodeto

cáustica de potássio

?{mPf\ + KOH = P Cni'VO + KO + CHP
lodeto de leira- Ethano
etbylpbosphonio

O oxydo de tretliylphosphina crystallisa em longas agulhas

brancas, que sào muito deliquescentes, e solmeis em todas as

proporções no álcool e na agua; funde a 51°,6 e ferve a 243^,

segundo as determinações de Silva e Ghafis, que modificaram

um tanto as anteriores de IIofatann; e, coisa singular, a[)esar

de tào complexo, é um corpo extremamente estável, nào sendo

atacado mesmo quando aquecida com acido azotico.

II

O álcool propylico secundário, que fora obtido por Fiukdkl

em 18()2, j)(»r bvílrogcnaçào da acetona, era um corpo interes-

siinte, cujo conbecimento era ainda incompleto ; importava, es-

(') Hcsiimo (las equações:

2P f 4C2H''I = P{C2II»)M -f PP : Pl^ ^ 3C-'H'I - P(Cnp)n2 -f 2R
(-') Ht.'sumo das duas equaçòus:

PIM- 3P(Gnp)U + r^ = 'iP((:2H5)^i2 ; Vicni^yi^ -j- c^tPi = P(G-ni^)4i -[- 12.
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pecialmente, estudar os seus derivados elheres — os etheres do

isopropyU) — e compara-los com os elheres do álcool propylico

normal ou primário.

Este é o primeiro trabalho de conjuncto que tomou sobre

si R. DiAHTE Sii.VA, trabalho que iniciou em 1869.

Preparou primeiro o butyrato e valerato de isopropylo (^); e

depois o succinato, butyrato, o azotito e o azotato de isopro|)ylo(*^),

e por ultimo o phenato de isopropylo e muitos dos seus deri-

vados bromados (^), o formiato, o lactato, o cyanato e o cya-

nurato de isopropylo (^).

O methodo empregado foi o chamado melhodo dos saes de

prata de Wuktz, que consiste em fazer reaj^ir os iodetos al-

coólicos — n'esle caso o iodeto de isopropylo — sobre os saes

de prata dos ácidos.

No caso de ácidos monobasicos a reacção formula se assim

:

R.C00|Ag+lCH<^[|3 = AgI + R.C00 . CH<^jj3

Sal de praia Iodeto de iso- Iodeto Ether isopropylico de um acido

d'um acido propylo de praia monobasico
monobasico

No caso do acido ser bibasico

:

COO Ag I| GH<^|]3

R./ + = 2AC.I + R''<^^^^ ^" •
(^"')'

^COOiAg IiCH<[^||3

Sal de praia 2 inol. de iodeto Ether isopropylico de um acido

de um acido bibasico de isopropylo bibasico

Indicando, com toda a precisão de experimentador cuidadoso,

as condições de preparação d'estes corpos, fixou as suas pro-

priedades e particularmente as constantes physicas dos etheres

obtidos, que foram determinadas no laboratório do professor

Desains e sob a sua direcção. Eis a summula dos dados adqui-

ridos em relação aos etheres mais importantes.

í^) Sur quelqup composés isopropi/Iiqucs : butyrate et valérate de isopro-

pyle, G. IV, t. LXVIII, pag. 1470-1478.
{'^) Siir qiielqufí composés iso])ropi/liques : Snccinatfi, henzoate, azoíite, et

azoiate (l'isnpropj/le, C R. t. LXIX, pag. 416.

(3) Bidlelin de la Société chimique de Paris, t. XIII, pag. 27-3^.

(4) Idejn, t. XVII, pag. 97.
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Notou R. D. Silva (|ue de todos estes etheres um só, o

azotito de isoprop>lo, se decompõe em presença de um carbo-

nato alcalino, e que, quando é húmido, lambem se desdobra em
presença do cbloreto de cálcio, dando origem a um desenvol-

vimento de gaz chlorhydrico ; de sorte que, para purificar este

azotito, deve lavar-se rapidamente com um leite de cal, e depois

ser sècco sobre o nitrato de cálcio fundido e pulverisado.

Também observou, ao preparar o ether butyrico, que no co-

meço da operação havia um pequeno desenvolvimento de pro-

pyleno ('), e, como consequência d'isto, forma-se um pouco de

acido butjrico, que acompardia o ether que destilla.

Pouco depois de Silva ter preparado o azotito de isopropylo

pelo methodo de Wuinz, um chimico allemào V. Me ver, le-

vando mais longa a reacção, destillando o producto a banho de

óleo, em vez de banho-maria, como Silva tinha empregado,

obteve o nilropropano.

Os dois cor[)os sào metameros ; mas o corpo estudado por

Silva é um verdadeiro ether, e que, como todos os etheres-saes,

é hydrolysado pelos alcalis cáusticos, formando um álcool e um
nitrito ; e pela acçào do hydrogenio se transforma em álcool e

ammoniaco :

CTr.O.NO-Cm^OH + K.ONO-C^ir.OH f NH^ + IPO

Onitropropnno nao é tal,hydrolysado pela potassa, e dissolve-se

n'ella sem decomposição; por meio dos reductores transforma-se

na pro[)ylamina :

CSW - N ^^ - CHf . Mí2 + 211^0

Nitropropano Piojiylamina

Como se vê pela explicação acima, no ether nitroso, a ligação

do carbono com o azoto faz-se por ifitermedio do oxygenio ; nas

nitroparaííinas, como no nitropropano, o azote está directamente

ligado ao carbono.

(') Comples rcndus, loco cit.^ pag. 1477.
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Estas nitroparaííiiias fervem geralmente a uma temperatura

muito mais elevada que os etliers nilrosos metálicos.

Diz o Su. Fhieukl que R. Silva teve pesar em haver deixado

escapar a descoberta de nilropropano, (|ue V. 3Ieykr fazia conhe-

cida três annos depois, em 1872, e que veiu a ser utilisada para

a diagnose diíferencial dos alcooes primários, secundários e ter-

ciários.

Todas estas pesquizas foram feitas no Laboratório de Wuutz.

III

Um outro grupo de trabalhos originaes de R. Silva é o do

isopropylo e seus derivados

O diisopropyJo C^IP'*:

(CH'^)-.CH.CH(CH'^)2,

que é o lelrjtnclhijlelhano symelrico

:

e que também se pode considerar como o derivado dimethylico

de butano, o '1,3-dimethyWulano :

CH^ . CII . CH . CH3

Di isopropylo

eslava para o radical isopropylo, cujos compostos já tinham por

elle siíío estudados, como eslava o ethano C^ll^' = Cll'^ CH^
para o nu\\ci\\ wetlnjlo ClT^-ou o butano CMI "> = G-II^ C'Ii^

para o radical ethylo C-ii"^ -.

Dahi o propósito de R. Silva de estudar os processos de pre-

paração do diisopropylo. Eííectivamente, reconheceu que elle se

forma quando se faz actuar sobre o ether isopropvliodhydrico

nào só o sódio, como o amalgama de sódio, e a prata dividida.
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A reacção dá-se conformo o mecliíuiismo geral da ligação de

dois radicaes mooovalentos, que se formam pela elominaçào de

um átomo de iodo a cada uma do duas fnolcciílas do corpo gera-

dor, mecliatiismo (pie \>'l'imz (í oulros ciiimicos liidiam

utilisado:

(CUV = CH I Na (CII^)"-- CH
I
+ :-2NaI=

I

(CHV=CHI Nal (CIIV-CII

2 mol. de iodeto Sódio lodelo Diisopropylo

de isopropylo de sódio

A reacção, que fora estudada jA por Sciiorlemmiíu, foi melhor

illucidada por H. Silva ; os dois agentes— iodeto de isopropylo

e sódio— fazem-se actuar em presença do etlier; mas o ataque

nào se dá se o elher fôr perfeitamente anli}dio, é indispensável

que elle esteja levemente liumido.

Fazernlo em seguida reagir o cliloro sobre o diisopropylo á

luz do sol, na ausência de iodo, obteve dois derivados eldorados

isomeros C^H''^C1.

Um é o que hoje se denomina :

%3-dímelliyl-i'Chlorobutano :

CH^Cl.CH.CH.CH»
I I

corpo liquido, fervendo a 124'', e, que como a formula indica, é

derivado chlorado primário :

O outro é o que se denomina actualmente:

2,3'dimelhyl-'l-chlorobutano

:

I I

CH» cu»

também liquido, fervendo a llS"", e derivado terciário.

Também obteve na mesma reacção um corpo bichlorado,
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que é o dichlorohexano C^H^-Cl^, ou melhor dichlorodíisopropylo,

ao qual so dá hoje a formula do derivado biterciario (^), consi-

derando-o como :

2,3-dimethyl-'2,3- dicfilorobulano :

CH^CGl . CCl.CH^

É um corpo solido e cryslallisado, e funde a 160°.

Esle derivado dichlorado, (ratado pelo acetato de prata, dá

o respectivo elher diacetico, cuja saponi(icaç3o nao fornece um
glycol, como se podia esperar; mas sim um um anhydrido d'esse

glvcol, uma espécie de ether-oxydo, comparável ao oxydo de

ethvleno C*II''0 ou ao glycido C'^iI^O^, representados j)elas

formulas de constituição

:

I >0 1 >0
Cl|2 CH

CH2.0H
Oxydo de elliyleno Glycido

O corpo obtido por H. Silva é o:

O.ii/íliisnpropyht, isomcro do ojcijltexano [oxydo de hexj/Jeuo)

C''IP-(). e derivado do diisopropylo ; é um liquido, fervente a

18')". E Lnnbcm isomero án })inacolina, mclhylpseudobulylacelona

OM dimelhi/lbiUano)ia (CII'') . CO . C^CH^)'^ que ferve a 106^ e

se oblem por meio da pinácona, destilbmdo-a com acido sul-

fúrico diluido, ou por outros meios ainda (^).

Tafubcm oblevc um derivado bibromado, o dibromodiiso-

propylo (l''ll'-lir-; e ainila um novo carboneto saturado em C^,

a (jue (haiuou :

Penlamclliylbulano C''ll*'*, que é hoje designado pelo nome

í") Kvtiditzuníphdnde znr drillcu Aupugc des Bku,stein"s Ilandbitcfis der
organisciwn Chcmie vou P. /acobson^ t. 1^ p;ig. 36 e 510.
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de 2,^,")-(rime(hy1hexano, e que se forma, conjuntamente com

pequena quantidade de diisopropylo, propano e propyleno, aque-

cendo o iodeto de isopropylo com amal<;ama de sódio (^).

Para comprehender a formaçào d'este carboneto, deve ima-

ginar-se a associação de dois radicaes isopropylos a um de pro-

pyleno (*):

^[JJ>cii-.... _cii-cir--... -cif<^|j;

Isopropylo l*ropylcno Isopropylo

de sorte que se forma :

ciP.cu . cii . cir^ . cii . CH'^

I I i

PeiUuinctliylbutuno (11. Silva)

em que, de facto, ha 5 radicaes metliylos associados ao grupo

CHV^ do butano.

Poderia lambem admittir-se que, em vez do propyleno, o car-

boneto em questão resultasse do propylideno, associando a si

os dois isopropylos

GIF

e o carboneto, que seria então uma vez terciário e duas vezes

(1) Bulletin de la Societé chimiqne de Paris, l XVIII, pag. 52Í) ; t. XXII
p. oO.

(~) Hoscoro anti Schorleaimer, A tratease on chemistnj, vol. III, Part. I,

Loiídon, 1881^ pag. Go'J.

N.M 4

'
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secundário, poderia considerar-se derivado, do pentano ou do

methano:

CH3 . CU . G . CH . CH3 ou GW (iso) - G -CW (iso)

GH3 GH3. GH3. GH3

3yy5 _ Tetramelhjipentaiio Dimethyldiisopropylmetbano;

e é assim que elle vem citado em alguns tratados de chimica

orgânica (^).

É um corpo liquido, cujo ponto de ebulliçào é 130^.

(Continua).

(1) Beilstein, Handbuch der orginiisch. Cliemie, 3.« Aufl.;, t. I, pag. 105:
RiCHTER, Lexikon der KoJilenstoffcerbinduuijcn^ t. I, 1900, pag. 644.



o CAPITALISMO E AS SUAS ORIGENS EM PORTUGAL

POR

Bento Carqueja

1

A propriedade e«apitalista

A evolução económica tem feito modificar sensivelmente o

pa[)el do capital.

Foi, primeiramente, modesto instrumento do trabalhador nor-

mal ; depois, apartou-se d'elle, a pouco e pouco, e passou para as

mãos dos ricos. De simples instrumento de producção passou a

ser, frequentemente, instrumento de luxo f^).

Este novo regimen social, a que os socialistas chamam capila-

lismOf representa uma das phases mais interessantes do mundo
moral moderno, no qual os factores económicos nao são a única

causa dominadora, por isso que aos factores ideológicos cabe

também um papel importante. A civilisaçào nao pode provir do

materialismo sem conforto, do determinismo fatalista, fontes em
que a democracia social alimenta o seu pessimismo cruel; só a

evolução, com os seus processos discretos mas seguros, pode en-

caminhar á civilisaçào progressiva (^).

(^) Cii. GiDE, Príncipes d'économie poUtique,

(2) L. I^iouEXTiiNi, La evoluzione dei socialismo alia fine del.secolo XIX.
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Estudar o problema do capitalismo consiste precisamente em
estudar todos os factores da producçao, porque todos elles se

combinam para essa resultante commum. Nào o comprebenderam

assim os pbysiocratas, que só consideravam a terra como factor

da producçào, porque llies parecia que só ella dava mais do que

recebia; mas o seu exclusivismo nao tem boje a menor razão

de existência, |)orque, se no Irabalbo e no capital ba apenas trans-

formações, a própria agricultura não faz senão transformar as

matérias contidas no solo, na atmosphera, nos adubos, etc, utili-

sando as forças naturaes.

Ao estudarmos o problema do capilalismo, esforçar-nos-bemos

por olbar os diversos factores com imparcialidade, procurando

reduzir, até onde seja possivel, aos seus elementos fundamentaes

os pbenomenos complexos da propriedade ca[)italista.

Vejamos, em j)iimeiro logar, como se constituiu a riqueza ca-

pitalista.

É incontestável que a economia da terra livre é substancial-

mente di\ersa da economia da terra occupada: a terra livre ex-

clue a possibilidade da renda e, portanto, a formação da proprie-

dade capitalista. Para o bomem selvagem, a terra Ywre pôde ser

tratada sem capital; mas, para o bomem civilisado, a cultura sem

capital é impossível.

LoiíiA oppôe a esta affirmação a observação dos immigrantes,

que, não possuindo coisa alguma, immediatamente, sem qual-

quer periodo de aprendizado industrial e sem atravessarem o tra-

balbo salariado, passam da condição de proletários á de proprie-

tários independentes (^).

LoRiA admitte que, sob o regimen da terra livre, o trabalbador

pode produzir capital, com o qual pôde proseguir na producção,

augmentando-a progressivamente; e, d'esta maneira, ainda que os

outros elementos naturaes sejam inaccessiveis a esse mesmo tra-

biilhador, este, occiípando a terra, assegura para si uma existência

independente e foge á necessidade de vender o seu trabalbo por

uma retribuição. Insiste ainda Lohia em que o facto de os operá-

rios das cidades não se disporem bem a dedicar- se á agricultura,

transferindo-se para terras desoccupadas, não passa de um pro-

(^) A. LoRi\, // capitalismo e la scienza, pag. 91.
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dueto psycliolo^ifo, resultante da impossibilidade, em que elles

lêem estado, de adquirir alguns bens prediaes (^).

Em todo o caso, se não ha termo de comparação entre o es-

forço do lavrador para a apropriação da terra e o esforço do

productor de capitães para se abster do consumo d'esses mesmos
capitães, |)óde bem calcular-se o esforço que teria de realisar o

lavrador passando a productor de capitães.

O que é certo é que a historia e a estatistica nos ensinam que

a propriedade capitalista se tem formado, em todos os povos e

em todas as idades, pela suppressào da terra livre. Emquanto
subsistirem terras livres e cada qual puder, á sua vontade, occu-

par uma parte de solo e consagrar-lhe o SlOu trabalho, a pro-

priedade ca|)italista é impossivel^ porque ninguém está disposto

a trabalhar para outrem, quando possa estabelecer se, por conta

própria, n'um terreno sem v;ilor. Em taes condições, a forma

economic:! consiste na propriedade para os trabalhadores, isto é,

uma pequena propriedade para os agricultores e para artistas

independentes.

Mas, como observa Loria n'uma outra sua obra (^), esta

forma económica, que impede a exploração do homem pelo ho-

mem, envolve também a associação do trabalho, e, portanto, o

desenvolvimento enérgico, o progresso racional da |)roducçâo;

por outro lado, nao podem constituir-se associações espontâ-

neas entre os proprietários trabalhadores, porque a isso se oppôe

o espirito de independência d'elles.

A evolução económica obriga, pois. a transformar essa forma

primitiva, substituindo-a por outra mais efficaz, que permitta a

associação do trabalho.

E que essa transformação se opera não soffre a menor duvida.

Que é o homestead, nos Estados Unidos? E nada menos do que

o reconhecimento aos immigrantes do direito de propriedade

sobre diversos tratos de terreno, por um preço nominal, com
a única condição de o arrotearem e de o explorarem depois,

durante cinco annos.

É assim que nasce a propriedade, isenta, segundo a opinião

dos socialistas, de vicies de origem, e convenientemente dividida

(1) A. Loria, CostUuzione económica o(U"rna, pag. 30().

(2) A. Loria, Problémes sociaux contemporains, pag. 70.
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em prédios de extensão sufficiente,— «a propriedade, emfim,

resgatando-se para com a collectividade do valor preexistente á

exploração individual, que o solo pôde ter, de modo que os acrés-

cimos de valores posteriores são perfeilamente, como facto

ordinário, os fructos directos do trabalho do occupante» (^j.

A suppressão da terra livre, diz Loria, terá logar segundo

methodos que variam em relação com o grau de densidade da

população; se esta for pouco numerosa, será preciso, para amar-

rar o homem á terra, arrastal-o e reduzil-o á escravidão, ao passo

que, augmentando a densidade da população, basta que o pequeno

numero de dominadores possua todo o solo, para que fique garan-

tida a persistência da economia capitalista. Mas, seja qual for o

processo pelo qual se obtenha a suppressão da terra livre, essa

suppressão não deixará, em caso algum, de ser a base única da

propriedade separada do trabalho, da scisão da humanidade em
uma classe de heroes e outra de párias, n'um numero restricto

de triumphadores e uma enorme massa de vassallos (^).

O que é certo é que os progressos constantes do socialismo

scientifico, em todos os paizes, tanto da Europa como da America,

vão procurando diminuir, dia a dia, a importância das diíFerentes

doutrinas, que, propozeram resolver a questão social pela nacio-

nalisação do solo, mantendo a propriedade particular do capital

mobiliário. Todavia, essas doutrinas téem ainda adeptos fervorosos.

Basta-lhes, na America, o influxo de Henhy George, cujas obras

téem todas uma forma verdadeiramente fascinadora e basta-lhes,

em Inglaterra, o landlordismo, com as suas ligas para a reforma

agraria e com o collectivismo agrário, a que o próprio Herbeut
Spencer se mostrou favorável (^). Emquanto assim succeder,

taes doutrinas não desapparecerão.

Os economistas allemães contemporâneos affirmam a necessi-

dade de limitar a divisão de propriedade do solo, no interesse da

communidade. Adolpiio Wagner reclama ató a nacionalisação

de toda a propriedade urbana. Stein, Schaeffle e outros enten-

dem que a causa primaria de todos os males está na distribuição

vicix)sa do solo, na sua apropriação privada e não nas formas ge-

(*) P. Cauvks, Co}(rs d*économic politique , llí, pag. 308.

(2) A. LoHFA, Prnbinnrs sorianx confc))iporains, pag. 71.

(3) H. SpííiNXEii, Social statics.
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raes da producçào. As criticas d'esses socialistas de cuthedra

serviram e contribiiiram para introduzir na Allemaniia as ideias

de HiíNUY Geoiigk, que inspiraram a um publicista, Stamm, e

a um industrial, Fixrscheim, a lundaçno d'uma Deutsche Landlhja,

em 1886; dissolvida essa Liga, transformou-se em uma associação

para a reforma da propriedade predial, da qual sahiu uma asso-

ciarão siiissa, a Frei Land.

Segundo a opinião expressa por Flukscheim nas suas obras (^)

a causa principal de todos os males sociaes não eslíi na forma

da producçào capitalista, no facto de que alguns individuos pos-

sam possuir capital e empregal-o, como lhes aprouver, na produ-

cçào ; está, sim, no facto de que mesmo o excesso dos capitães,

ou, pelo menos, uma parte d'elle ache emprego e esse em-
prego seja realisado fora da producçào, isto é, em collocaçôes pre-

diaes. Esta ó, na opiniào de Fluhsciseim, a causa das crises, a

origem do mal-estar social, que ha-de persistir, emquanto nào for

defeso ao ca[)ital achar collocaçào na terra, emquanto nào for

obrigado a empregar-se exclusivamente na industria.

N'um rasgo de phantasia, Flurscheim crê que, no dia em
que se conseguisse a realisaçào d'este ideal, o consumo augmen-

taria, a super-producçào desappareceria, e, portanto, desappare-

ceriam também as consequências d'ella.

Previsões idênticas faz Astckaro, antevendo a substituição da

propriedade particular pela collectivisaçào dos moios de produc-

çào. {(Em breve tempo, diz, a forma económica vigente cederá o

logar a outra mais perfeita; n'esse momento, eliminados os últimos

monopólios, realisar-se-hão as condições necessárias á valorisaçào

dos productos em trabalho e a nova forma económica traduzirá

o ideal do valor. O conceito da troca, no ultimo estado da sua

evoluçào, substituir-se-ha por um conceito superior. As merca-

dorias valorisar-se-hào em trabalho, quando deixarem de ser

mercadorias, A troca industrial succederá necessariamente a re-

ciprocidade dos serviços em trabalho e da compensação entre o

individuo e a sociedade. Este novo conceito iniciará também a

sua evoluçào; com o augmento da riqueza social e por virtude

das novas relações económicas e do altruismo, a fórmula a cada

(^) Der einzige Rettungsweg, Deutschland in 100 Jahren, Papst uiid So-
cial refornij Bansteine.
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um o seii trabalho substltuir-se-ha por outra : cada tim segundo

as suas forças e a cada um segundo as suas necessidades. Esta

será a formiila-limite da economia e, taivez, da própria espécie

humana» (^).

Em nosso entender, a collectivisaçào absoluta da propriedade

é um sonho; mas nào duvidamos de que a evolução económica

opere uma grande transformação no regimen da propriedade.

E consideramos um sonho a collectivisaçào absoluta da pro-

priedade porque a evolução histórica, da idade média para cá,

a contraria. A divisão dos grandes dominios senhoriaes, as leis

austriacas de 1880, protectoras da pequena industria fundiária,

o desapparecimento da mezzadria italiana, o exemplo de nações

como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Austrália

demonstram tendências, que nào conduzem, positivamente, á col-

lectivisaçào absoluta da propriedade.

Na opiniào de Alfred Fouillée, nem o individualismo nem

o socialismo resolvem o problema da propriedade, com verdadeiro

rigor scientifico; «ha em toda a propriedade, diz, theoricamente

considerada, uma parte individual e uma parte social; na prática,

a exacta distribuição d'essas partes supporia uma medida abso-

luta do que é devido a cada um, segundo as suas obras; mas

ii\\ jusliça disíribuliva é uma chimera e, por isso, tem de lançar-se

mão de convenções assentes em medias geraes» (^).

É claro que para o anarchismo nenhuma d'estas soluções é

acceitavel, porque, considerando os anarchistas a propriedade

como producto do roubo, da fraude e do direito da força, para

elles «as reformas propostas nào passam de cantigas para ador-

mecer os explorados; para obviar aos males, que se pretende

curar, é preciso atacar a origem principal, a organisaçào pro-

prietária e capitalista» (•^).

Se do regimen da propriedade passarmos ao regimen indus-

trial, verificaremos que, pela concentração dos capitães, á grande

industria está necessariamente reservado um papel dominante,

pois, podendo contentar-se com menores lucros, ha-de levar van-

tagens sobre a pequena industria.

f*) AsTURAno^ La sociolof/ia r Ic scienze sociali, IV, pag. 51 e seg.

(2) A. Fouillée, La jiroprirlé soriale et la démocrticie, pag. 6i.

P) J. (liuvE, La société mourante. pag. 50.



O/

É certo que a larga divulgação da grande industria havia de

trazer comsigo uníia lucta de concorrência de cada vez mais accesa;

mas a concentração das emprezas industriaes, (\ue hoje se mani-

festa intensamente, por toda a parte, vem contrariar poderosa-

mente esse eíleito. Na opinião de Cauwès, «a concentração dos

capitães, sob a forma de associações cooperativas, é um dos

termos concebiveis da evolução económica» (^).

Convém nao esquecer um dos factores importantes nas suas

relações com o capitalismo— o credito.

Nao foi a divisão do trabalho nem a acquisiçao de ferramentas

aperfeiçoadas, que precederam a concentração do capital, como,

á primeira vista, se poderia julgar; nao foi o orgao que creou a

funcçào capitalista; succedeu exactamente o contrario. «O pri-

meiro apparecimento do capital, isto é, d'uma riqueza que pro-

duz ao seu j)OSsuidor um rendimento, independentemente do seu

trabalho, precedeu e nào seguiu a primeira appariçào da divisão

do trabalho. Foi a funcçào capitalista que primeiro creou a ma-

nufactura» (-).

Assim, devemos attribuir ao credito uma funcçào dominante

no actual movimento económico; 6, sem duvida, o principal ins-

trumento de que se soccorre o commercio do nosso temj)o para

se expandir pela forma assombrosa por que o vemos desenvol-

verse. Nasceu o credito no dia em que as riquezas futuras, ainda

não existentes, que constituem o seu verdadeiro fim, foram por

qualquer forma realisadas e postas ao alcance do commercio, por

meio de titulos negociáveis (•^); mas, para que o credito attingisse

as proporções extraordinárias, que hoje se lhe reconhecem, foi

preciso que «o desenvolvimento do espirito commercial moderno
e uma civilisação mais adiantada j)rovocassem um augmento de

confiança, considerável e continuo» {^).

O âmbito do credito foi sensivelmente accrescentado e as fun-

cçôes d'elle amplamente melhoradas com a organisação das

clearing-houses, camarás de compensação ou liquidação, cuja

essência representa verdadeiramente uma applicação aperfeiçoada

(1) P. Cauwès, Conrs d'économie politique, III, pag. 278.

(-) IIemu Hausep, Revuc d'cconomÍp poldique, 16.'° arino, n.*> 4, pag. 313.

(3) Ch. GiDE, Príncipes d'économie politique, pag. 333.

(^) Henry Wood, The politicai economy of natural laiv, pag. 214.
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do systema da conta corrente, combinado, a maior parte das

vezes, com o systema de contra-partidas (^).

É certo que, com o auxilio do credito, os productores e nego-

ciantes conseguem realisar os seus capitães e renoval-os rapida-

mente; mas nào pode admittir se a doutrina d'aquelles que sus-

tentam, com Macleoi) (^), que o credito multiplica capitães.

Sustentar isto corresponderia a pretender que contrahir uma

divida equivale a crear um capital. Para defender similhante

these é preciso ter uma noção errónea do que seja riqueza.

Nas operações de credito ha mobilisaçào, mas nào augmento

da somma de capitães; se o credito faz chegar os capitães a

màos mais activas e fiicilita a transformação das riquezas, nào

pode contribuir para que o prestamista e o mutuário sejam ambos

anniquilados. Este ultimo utilisa o capital, com exclusào do pri-

meiro (•^).

LÉON Walras estabeleceu muito nitidamente as leis que pre-

sidem á formaçào de novos capitães, leis que sào as seguintes:

1.'' Produz-se a alta ou a baixa da taxa do rendimento, se-

gundo a offerta dos capitães e dos rendimentos novos em nume-

rário íòr superior ou inferior ao pedido.

2."* Augmenta-se ou diminue-se a quantidade dos capitães e

dos rendimentos novos, segundo o preço da venda fôr superior

ou inferior ao preço do custo.

S."* A identidade das taxas do rendimento é a condiçào da

utilidade máxima dos capitães e rendimentos novos (*).

Em consequência da intervençào da moeda, as noções de ca-

pital e de credito sào essencialmente quantitativas.

Do que deixamos summariamente exposto pode concluir-se

que o capitalismo oíferece deficiências, quer se encare pelo lado

da propriedade da terra, quer pelo da organisaçào industrial.

Como se corrigirào essas deficiências? Hào de corfigir-se, sem

duvida, interessando eíficazmente o operário no resultado da pro-

ducçào.

(•) Ai'G. AttNAUNií:, La monnaic, le crèâit et Ic rhange^ paii. 405.

(-) Macleod, The theory of creãit, 18S9 : e Tlironj and practice of ban-

kiny, 189á

(^) P. (^AUWÈs^ Cqnrfi cfrconomie politique, II, pa^'. 2G5.

Y) L. Walras, Étndes d'écQnomie politique appliquée (theorie de lii pro-

duction de la richesse sociale), pag. 335.
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Com esse intuito, Loria pensou na creação do que elle chama

salário lenílorial e que defende contra ©s ataques dos econo-

mistas allemàes e italianos, assegurando que esse salário não

faria subir demasiadamente o Nalor da terra, porque, no seu

intender, serviria até j)ara pôr cobro ao processo das avaliações

exaggeradas (^).

Em nosso intender, nao é preciso crear o salário territorial.

Bastará restringir a propriedade ociosa, como fonte de rendi-

mentos importantes, e immediatamente o operário irá ficando inte-

ressado nos resultados da producçào da terra. D'esta forma, a

extensão da proj)riedade individual ampliar-se-ha, de cada vez

mais, e os trabalhadores transformar-se-hào successivamente em
proprietários.

Por outro lado, ao passo que o progresso industrial vae con-

tribuindo poderosamente para diminuir a retribuição necessária

do capital, augmenta successivamente a do trabalho.

E, d'esta forma, podemos antever que o aperfeiçoamento dos

machinismos, a divisak) do trabalho e a concentração crescente

dos instrumentos de trabalho hao-de conduzir necessariamente

a uma nova sociedade, gerada no seio da nossa sociedade capita-

lista.

Examinadas assim, summariamente, as bases em que o capi-

talismo assenta e estudada a evolução económica, que o caracte-

risa, passaremos em revista as doutrinas de algumas escolas oco-

nomicas, a respeito d'esta importante matéria.

II

Critica (las escolas económicas

O problema do capitalismo ficaria muito incompletamente estu-

dado, se nào considerássemos os pontos de vista diversos sob que

foi olhado pelas escholas económicas, que prescindem da analyse

integral da terra livre, e pelo socialismo.

D'essa investigação vae resultar reconhecer-se que as theorias

(1) A. Loria, // capitalismo e la scienza, pag. 260 e seg.



ou

económicas difficilmente podem explicar os complexos pheno-

menos da propriedade capitalista e que na theoria da terra livre

se encontra um poderoso instrumento de dissecção social.

Entremos, porém, na analyse, que nos cumpre fazer, das duas

theorias.

Os economistas resumiram, outr'ora, a analyse e a justificaçào

da propriedade na affirmaçào de que o lucro do capital é a com-

pensação da abstinência do capitalista. Desagradou, todavia, a

alguns similhante allegação; entre elles, j)(')de citar-se Marshall,

que pretendia definir o lucro como compensação, não da absti-

nência, mas da paciência ou da espectativa (waitíng) do capita-

lista (1).

Devemos confessar, poróm, que, por mais louvores que possam

merecer estas duas maneiras de definir, ha n'ellas mais um jogo

de palavras do que a analyse fria e imparcial dos factos; de-

devemos reconhecer também que nem uma nem outra nos mos-

tram a essência da renda capitalista.

Bohm-Bawerk procurou uma solução mais transcendente.

AÍTirma que o operário não faz mais do que trocar bens futuros

por bens presentes e que, tendo sempre uma certa quantidade

de bens futuros menor valor do que igual quantidade de bens

presentes, d'esta forma a equação, que toda a troca requer,

em relação á quantidade dada e recebida, não fica garantida

senão quando o capitalista receba uma quantidade de bens futuros

maior do que a quantidade de bens presentes que deu, isto é,

receba um excedente, que constitue precisamente o lucro (^].

Para se reconhecer o que vale esta theoria, em relação ás que

a antecederam, basta notar que se funda sobre a noção da troca

e o caracter essencial da troca é a iguaJclade quantitativa da

riqueza dada e da riqueza recebida (visto que ambas capitalisam

igual quantidade de trabalho aggregado) e a cJiffercnça qualita-

tiva, porque nesta reside a razão da permuta.

Ao contrario d'isto, o processo capitalista tem por caracter

essencial a igualdade qualitativa do producto dado e do producto

recebido (pois é certo que o caj)italista antecipa uma somma

(') MAnsHALL. J'riniiples of economics, pag. 290.

(2) Bohm-I5avverk, Positive thcorie des kapitales.



Gl

em moeda, para obter, ao fim de um dado praso, uma massa de

mercadorias, que troca contra moeda) e a differeiíça quanlilaliva,

a qual constitue precisamente o lucro (^).

Ha, pois, n"esta theoria uma confusão de phenomenos rela-

tivos á troca, que sào, de natureza, essencialmente oppostos.

Demais, se passarmos a examinar a theoria de Boum-Banvkhk,

sob a feição operaria, em vez de a considerarmos sob o ponto de

vista capitalista, mais absurda nos parecerá.

EÍFectivamente, pode baver ideia mais extravagante do que a

de figurar o operário como vendedor de bens futuros?

A nossa legislação civil estabelece que o proprietário pôde

alienar a sua propriedade, por qualquer dos modos por que esta

pode ser adquirida (-). Ora, o operário, na sua qualidade de pro-

letário, nào possue bens presentes, nem se presume que venha

a possuir bens futuros, porque com o seu trabalho isolado nào

pôde produzir coisa alguma e porque todas as riquezas, que

produzir com o trabalho reunido ao capital serào profiriedade

d'aquelles por quem o capital foi antecipado. Como poderá,

pois, vender bens futuros a quem quer que seja? O operário

dispõe dos seus músculos, da sua força, do seu trabalho e sô

isso pôde dar ao capitalista e ao lavrador, em troca do pão de

que ha-de alimentar- se e da roupa com que ha-de cobrir-se. A
essa fórmula singela mas rude se reduz, em ultima analise, o

contracto do salário.

Ricca-Salekí>o, vindo em auxilio da theoria de Boiim-Ba-

WEHK, admitte, como elle, a troca de bens futuros por bens

presentes; mas restringe que isso sô é verdadeiro quando e onde

a organisaçao operaria for perfeita. Quer dizer que, para o ope-

rário isolado, o producto futuro é muito afastado, e nào é prati-

cável a producçào independente; cm taes condições, esse pro-

ducto «seria puramente theorico e inefiicaz, como valor, se nào

se lhe substituisse outro mais concreto e mais pratico, isto é, o sa-

crificio do trabalho correspondente» {^). Isto quer dizer que, em
taes circumstancias, a relação do salário nào é uma venda do salário

(') K. Marx, Dns kapital, secção III.

(-) Código Civil Purlw/uez, art. SUà?.*»

(•') IUcca-Saleuno, La teoria dei salário nella slorie delle doítrine e dei

fatti economicij pag. 43.
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contra produclos, mas contra cajMtal, como os economistas clás-

sicos sempre proclamaram. Saleuno opina que, por virtude das

uniões, (digando-se, por uma forma collectiva, as varias espécies

de trabalho, relativo ao exercício de uma dada industria, pode

valorisar-se a remuneração total, em relação com o resultado da

producçào; e, d'este modo, o salário normal, em todas as suas

graduações, é determinado também pelos trabalhadores directa-

mente, á face da diííerença do valor comparativo entre a anteci-

pação presente e o producto futuro» (^).

Como se vé, esta theoria tem, pelo critério do próprio auctor,

uma applicaçào restricta a nações privilegiadas e, demais, na orga-

nisaçào operaria, que elle pretende, ha manifesta confusão entre

a formação de associações operarias de resistência e formação

de associações technicas de trabalho, que são, de facto, diversas

e independentes das primeiras. É, de resto, pouco admissivel

que o facto technico da associação do trabalho venha a coincidir

com o facto social da organisação unionista dos operários, pois

a historia ensina que a primeira precede em muitos séculos a

segunda e que, ainda hoje, na grande maioria dos Estados, existe

a primeira, sem que a segunda esteja ainda estabelecida (-). E,

resta perguntar, as associações technicas ou organisações unio-

nistas dos operários poderão tornal-os capazes de discriminar

o valor do producto futuro e de exigir um salário a elle corres-

pondente ?

As Trades-Unions téem exercido sobre o contracto do salário

uma iniluencia bem manifesta, mas puramente quantitativa, que

permitte aos operários suspenderem, durante um periodo mais

ou menos considerável, a ofíerta do trabalho e exigirem do capi-

talista um preço mais remunerador.

Se tentarmos apreciar á luz das ideias de Ricca-Salerno

o problema da distribuição capitalista das riquezas, encontrar-

nos-hemos perante uma serie de interrogações, a que não achamos

solução.

Taes doutrinas não conseguem, eífectivamente, explicar j)or-

que podem uns viver sem trabalhar e outios são obrigados, para

|)()(lerem viver, a pedir-lhes o capital e a trabalhar para esse fim,

até ao completo esgotamento.

(^) Hicca-Salerno, o|). eil., pag. 58.

(*) A. LoRiA, 11 capitalismo e la scienza, pag. 8.
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Vejamos agora uma outra phase da questão, aquella que lhe

deram alguns economistas modernos, que defendem a justiça da

quantidade do lucro e do salário e que consideram o lucro como

producto especifico do capital e o salário como producto do tra-

balho puro.

Um economista inglez, Clark, tem o seu nome especial-

mente ligado a essa ordem de ideias (^).

Inspirou-se Clark em duas proposições fundamentacs de

Thunen: 1/ Onde exista terra livre, o decrescimento da pro-

dutividade dos capitães successivos reverte em vantagem exclu-

siva do operário, por isso que a prova do lucro é determinada

pelo incremente do producto devido á ultima unidade do capital

empregado e os productos diííerenciaes das unidades productoras

acrescem integralmente ao salário. 2." O salário do trabalho é

determinado pelo augmento do producto devido ao ultimo ope-

rário empregado na cmpreza e estabelece-se segundo esta me-

dida, conforme existir ou nào existir a terra livre (-).

Como se ve, a sorte do operário é, nas duas phases econó-

micas, inteiramente diversa: no caso de a terra ser livre, o pro-

ductor do capital deve abster-se da annexaçào de novos operários

á empreza, em um momento muito anterior áquelle em que

se deterá, se a terra fôr occupada, pois, n'esta segunda phase, o

operário, privado de opçào, é obrigado a empregar-se na em-

preza do capitalista, para colher o seu salário; ao passo que,

na primeira phase, o operário, podendo estabelecer-se de sua

conta em uma terra livre, recusa-se a empregar-se na empreza

do capitalista, quando o augmento do producto, a que o seu em-

prego dér logar e, conseguintemente, o seu salário, attinjam

um nivel baixo.

Clark, adoptando as duas proposições de Thunen, supprime,

porém, o caracter relativo ou subordinado ás condições de occu-

paçào do território e aílirma, sem mais considerações, a plena e

invariável applicabilidade, quer a condição da terra seja livre, quer

seja occupada. AíTirma Clark que o decrescimento da produ-

tividade do capital redunda em augmento de salário, o qual,

portanto, equivale ao que resta do producto complexo, depois

(1) Clark, The distribution of ivealth, 1899.

(2) Thunen, Der isolirte Staat, II, l.«, pag. lOi.



G4

de deduzido o lucro total, na projiorvào determinada pelo au-

gmento do produclo devido ao ultimo capital empregado.

Clark, para demonstrar a sua theoria, admitte que o capital

technico (c) 100 e um só operário [o] podem dar os seguintes

nroductos variáveis

:

1/ hypothese— 100 c com 1 o produz tOO

2/ "
>y — 100 c » lo ). 100 + 98

3." )) — 100 c )) lo » 100+ 17
4/^

)) —100 c » 1 o )) 100+15.

A percentagem do lucro, diz Clark, é 15%; o lucro total é

60 e o salário é 90.

As ideias de Clark téem sido vigorosamente contestadas, em
mais de um ponto, nào se justificando, especialmente, o asserto

de que o decrescimento da productividade dos capitães suceessivos

redunde sempre no augmento de mercadorias, por isso que este

phenomeno 6 só possível no caso do a terra ser livre. Estando to-

talmente occupada a terra, a que sancçào poderá, eííectivamente,

recorrer o operário para exigir, em sua própria vantagem, a

diííerença de producto dos capitães successivamente empregados?
E o emprego de operários, cuja productividade seja decrescente,

é ineompali\el com as condições geraes da terra occupada, que

sào as que predominam no nosso tempo.

Se se attender a que o producto do trabalho puro é indeter-

minavel e a que, fío regimen da terra occupada, a retribuição

do trabalho se estabeleceu, sem se attender á sua producçào,

apenas |)elo arbitrio do capitalista, seremos levados a concluir

que as doutrinas de Clark se nào conformam com a realidade

das coisas, especialmente quando estudados os phenomenos na sua

essência.

Se d'esse campo passarmos para a analise mais profunda e

objectiva da questão, nos dominios do socialismo puro, encontra-

remos diante dos olhos vasto caminho a trilhar.

Abre-nos esse caminho o grande pensador Karl Marx, para

o qual, como se sabe, ha apenas duas formas de constituição

económica — a economia com salariado, que representa a actua-

lidade, e a economia collectÍNÍsta, que representa a fórma-limite

da economia, o limite para o qual tende.
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É claro c|ije, na discussão da legitimidade do direito de pro-

priedade, tudo se resume a demonstrar que a lórma-limite

assim designada, o collectivismo, exclue o lucro do capital. Mas
iiào 6 fácil a empreza, porque a organisaçào da propriedade col-

lectiva nào faz desapparecer a renda j)or accumulaçào.

Como se sabe, a base da doulíina social de Makx é a cbamada

lei da accumulaçào capilnJisla e foi por esse lado (pie principal-

mente o atacou o seu feroz critico Fkanz ()ppi>nhei.\ii£k.

Essa lei é a descripçào do mecanismo, que faz nascer o exer-

cUo da reserva; é a ba^^e da tbeoria da miséria crescenie (vere-

lendHvgslhearie) e da tbeoria dos cataclvsmos sociaes 'zuaammen-

briischstheorle) ; sobre essa lei foi edificado o C(dlectivismo.

Makx conseguiu provar, por uma serie de factos, que o ope-

rário nào carece de trabalbar um dia inteiro |)ara obter os gé-

neros necessários á sua existência e á da sua familia ; calcularido

em seis boras o temjx) de trabalho necessário para pro\er ás sub-

sistências, nas outras seis boras de trabalbo |)roduz um excedente

(melirwerth), em beneficio dos que o empregam. E d'esse exce-

dente, embolsado pelo patrão, que, segundo Maux, nasce o ca-

pitai.

Nào considerou Ra hl Maux o lucro do capital e, por isso,

collocado na impossibilidade de determinar a formaçào natural

do lucro, teve de fundar a sua critica sobre a aífirmaçào de que

nos productos nào ba senào trabalho encorporado.

A tbeoria de 3Iarx oppôe Lohia a sua concepção da terra

livre. Lokia aííirma que, por esta forma, fica aiuiullada a possibi-

lidade de lucro devido á accumulaçào, em si, porque ao lavrador

que accumula é attribuida renda igual á do lavrador que nào

accumula (^).

Acha Lokia que o mais fecundo resultado d'esta doutrina é

pôr termo A dislincçào subtil e capciosa entre valor do trabalbo

e força de trabalbo, que Ibe parece puro bysantismo.

Resta-nos examinar a orientaçào seguida pela escola do so-

cialismo agrario-

As Ibeorias de Henuy Geokge téem pontos de contacto com
as de UicAKDO. Hemíy Geohge considera a necessidade de pro-

ceder á cultura das terras mais estéreis, como resultado natural

do augmento da populaçào e como producto do mau proceder

(*) A. LoRiA, // capitalismo e la scienze, pag. 41.
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dos proprietários, que abandonam a cullura das terras melhores,

á espera de que auf^mentem de valor. Na theoria de Ricahdo, os

proprietários aproveitam inactivos o decrescimento da margem
<las culturas. No espirito de He^nry Geopgk influem poderosa-

mente os processos adaptáveis aos paizes novos; em todo o caso,

cabe-lhe o ter feito entrar em consideração a população no phe-

íiomeno da renda.

P(3de afíirmar-se que as ideias de HeiNky Gkokge exerceram

sobre a theoria ricardiana da renda uma influencia idêntica á

que os escriplos de Lassa lle imprimiram sobre a theoria ricar-

diana do salário.

Para Fluiisciikim. a propriedade fundiária exclusiva nao é

unicamente a base da renda, nem se limita a exercer sobre o

lucro uma influencia meramente quantitativa : é a própria base

do lucro [^). Keconhece, por outras palavras, que a essência da

constituição económica, igualitária ou capitalista, está na exis-

tência ou na suppressào da terra livre.

O systema de Opphmii:i.mer é essencialmente theorico. AfPirma

que, emquanto houver terras occupaveis, é impossivel a formação

da economia capitalista sobre a base do salariado e bem assim a

repartição dos productos em proporção igual para os productores

do capital e para o trabalhador ou trabalhadores, que se lhe

associem [^).

Perante as divergências das diversas escolas, permanece incon-

troverso um facto importante:— a actual tendência para uma
alliaiiça contractual, de cada vez mais accentuada, e para uma
liberd.ide individual sempre maior.

I*or isso, tudo quanto possa contribuir para contrariar essa

tendência ha-de necessariamente levantar protestos. O próprio

collectivismo, que julgava ser a chave da solução de muitos pro-

blemas sociaes, esse mesmo é rejeitado, por nào satisfazer a

todas as exigências da solução que se pretende (^).

(') Ff.rusrnMM, fímf, intnrst and waí/rs:. pag. 53.

(') OrFENHKiMEH, Das tjrúss(jrnn(ici(jentlium und die sozi.dle Frage.
(•') "O socialismo não quer crearuina reacção nova, seja ella (|ual fòr. O

individuo deve ser livre, não no sentido nietapliysico, como soniiam os anar-
cliistas. isto é, livre de todos os deveres para com a comiimnidade; mas
sim livre df todo o conslraiiírimeiíto económico nos seus movimentos e na
escolha da sua proíissào». Beu.nsteln, Socialisme thcorique et soe iai-demo

-

rratie pratique, pag. 223.
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O socialismo puro define nas seguintes formulas as suas aspi-

rações, em maleria (Je distribuição de riqueza:

— a rapidez de accumulaçào da fortuna particular própria d'uma

organisaçào de ()ropriedade similhante a um titulo de accumula-

çào deve ter duração limitada ao ({ue fòr necessário e sufficiente.

— a maior igualdade de todos nas condições iniciaes artifi-

ciaes da concorrência e a intensidade e extensão sempre menores

das influencias mais activas imj)editivas da redistribuição devida

á especulação prejudicial.

— eliminação gradual e continua de todo o parasitismo, isto

é devolução, em quantidade sempre maior, í\ communidade das

rendas ricardianas diflPerenciaes, naturaes ou adquiridas.

— passagem á communidade e á gratuidade dos instrumentos

de producçào e de antecipação subsistente (capital-salario) isto

é, conjugaçào do trabalbador com o seu instrumento de pro-

ducçào (^).

O cooperativismo ba-de preparar soluções, que de outra forma

seriam difliceis de encontrar, sem produzirem commoçôes violen-

tas, e os seus eíFeitos começam já a manifestar-se nas nações mais

adiantadas, com as Uniões agrarias na Allemanha, os Syndicatos

agricolas em França, e diversas instituições similares na Itália,

que fazem reverter para a terra abundantes capitães.

E, assim, ao mesmo tempo que a propriedade capitalista man-

terá as suas regalias, as classes proletárias irào colhendo novos

fructos da sua actividade, apesar de os socialistas intransigentes

aííirmarem que «a classe operaria é excluida dos progressos,

que sào obra sua, e as condições da vida melhoram mais rapida-

mente para a burgiiezia do que para o proletariado» (^).

O desenvolvimento do cooperativismo demonstra uma forte

vitalidade nas classes trabalhadoras, pois patenteia que, vendo-se

na impossibilidade, perante o regimen actual, de affrontar di-

rectamente a grande dilhculdade da falta de capitães, especial-

mente na grande in<]ustria, procuram na cooperação os elementos

de que carecem. O exilo completo das Worhing Class Limiteds

e das WholesaleSy é um facto por demais conhecido (^).

(') E. RiGNANo, Di un socialismo in accordo collu dottrina económica libe-

rale, pai? :227.

(-) Katsky, Le marxisme, pag. 224.

(3) B. PoTTER, The cooperatite movement in Great Britain.
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As cooperativas de producçào não offerecem, realmente, qual-

quer meio de dar capital ao operário; mas facultam a este reservas

para accumular os capitães necessários á sua cooperati\a.

E, a par d'essa orgnnisacào cooperalivista, ha-de necessaria-

mente aperfeiçoar-se o re^iimen da propriedade.

A sociedade, no seu advento gradual para um estado mais

consciente ha-de tornar-se cada vez mais utilitarista; por isso,

dará preferencia d forma de propriedade, que garanta os máxi-

mos benefícios ao maior numero, rejeitando, portanto, a (jue

contrarie essa tendência (^).

Pelo que diz respeito ao direito de testar, esta matéria lia-de

constituir sempre um ponto agudo de discussão, por isso que

até mesmo das concepções do socialismo ás do anarchismo vae

uma grande distancia {^). Opta-se por uma transacção entre as

escholas extremas, estabelecendo restricçòes ao direito de testar,

quer pelo augmento considerável dos direitos de transmissão,

quer animando a diíTusào das riquezas, em harmonia com as

ideias de Stuart 31ill, tornando assim impossível as grandes

aggregaçôes da propriedade, quer, finalmente fazendo usufruir o

Estado uma parte das heranças, com o decorrer dos tempos,

como mais de uma vez tem sido proposto.

E, modificado assim, em geral, o regimen da propriedade,

apresentará a questão social novos aspectos, que mais a aproxi-

marão das soluções tâo debatidas, mas tão insistentemente pro-

curadas.

Feito este rápido exame sobre o vasto problema capitalista,

que na forma actual da organização social tem primaria impor-

tância, vamos entrar numa série de investigações, tendentes a de-

terminar as origens do capitalismo moderno em Portugal.

D'esta forma, poderemos reconhecer até que ponto as dou-

trinas, que procuramos esboçar, téem applicação ao nosso paiz.

(CoulinúaJ.

(M «O direito individual de propriedade não pôde ser fundado senão na
utilidade coinnuim e geral do exercício d'esse direito, utilidade que pôde
variai' segundo os tempos». Saint Si.mon, Vnes sur la propriéíi'.

(') "O direito de lierença não passa, em snniina. de ser um direito ao
ocii) e ao parasitismo. Malox^ Le socialisme integral, i, 27á.

»oOoo=^



SUR UNE TRANSFORMATION

D'ONE CLASSE DtQUATIONS DIFFÉRENTIFLLES BINÔMES

PAR

M. E. Jahnke

(Professour à TAcadémíe des Mine de Beiiin)

On doit à BiuoT et Bouquet des recherclies profondes sur

les équations différentielles de la Ibrme ( -y^ ) = f[^) ^^^^s ie cas

que des fonctions monodromes doublement périodiques en for-

ment les intégrales. Plus tard, les diíTéronts lypes de ces équa-

tions binômes ont élé re^agfiés par M. E. Netto, L. Fuchs et

inoi au moyen des procedes tout à-fait algébriques.

Ofí pourr.iit citer encore Legem)ke, Minding, Richelot,

A. PiCAUT, noKTiiiG et d'autres qui, en réduisant des inlégrales

abéliennes à des inlégrales elliptiques, ont traité le même type

d*équations différentielles.

L'équation de troisième degré qui a la forme elegante

Pgfu) désignant un polynôme cubique, est d'un intérêt parti-

culier. Pour Tintégrer, j'ai exposé une méthode qui, sans faire

usage des racines de P;](m) = O, coriduit à une formule de trans-

formalion M = <p(s), s = p(s), oíj la valeur de la fonction Weier-

N.» 2 i
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STiiASSiENNE s = oc correspoiícl aux valeiírs arbitraires z==zq,

u = uo (^). Mais, pour arriver à ce but, il faiit introduire comme
intcrmédiaire une fonclion elliptique y de deuxième degré de

sorte qu'à la valeiír w = x correspond la valeur í/ = qo. Une

remarque de Fiíiidinam) Caspary (-) in'a fait étudier comment

éviter ce délour sans dnanger la symélrie cies formules.

On peut, i! est vrai. éviter ce détour en ciioisissant," dans la

note citée, une des racines de P3[w) = au lieu de la valeur ar-

bitraire hq. Mais les formules de transformation qui en résultent,

font voir une dissymétrie relative aux dites racines laquelle est

hors de la nature du probième.

Dans cette note je vais montrer :]u'on peut transformer immé-

dialement la fonction u dans la fonction Weierstrassienne

5 = ps en exprimant s"^ comme quotient dun covariant et de

sa dérivée d'une forme cubique binaire. Ce résultat est analogue

au résultat bien connu de Hek3iitf. qui a réussi à réduire Téqua-

tion difFérentielle de deuxième degré à la forme \Yeierstras-

siENiNE en se servant d'un covariant d'une forme biquadrati-

que (•^;.

(1) Zcitschrift fiír Matli. U. Ph. 35, 37G-380. 1890.

(~) Caspary ina commuiiiqué, le 23 aoiU 1893, le résultat élégaut que
voici

:

«Es werde gesetzt

s» = (A-I!)3(A-C)3<"'-'"<"'-*^)

dann ist

(it) — A)2

_,, (A— B)3(A-C)3„,

/4s-3+ (B - C)^' (C- Ã7TÃ^=^ = ^^~J!il~^ t^

wo

U = (B + C — ^\)iv + GA + AB — 2BC
;

folglich

3d!.s dw

^ /i,^ -^ (II - C)-^ (C — A)'^ (A — B)'^
J/

{w - A)2 {w - By{w - Cp

(3) Crcllfs Journal, 52, 8; 185(). II méfile (Vèlre sigiialé que la forme
AVf.ikhstrassienne (lo réqiintion diíTiMciitiolle do deaxiòiiio degré se trouve

déja daas cctto nulo do IIehaute.
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A la firi de Ia note je donnerai nne extension de ce résultat à

une classe d'éqiiations diíTérentielIes binômes dont les intégrales

sont des fonclioiís abcliennes. JViôme dans ce cas plus general,

les formules de transíormaíion conservent leur forme symélrique.

Soit donnée la forme cubique binaire

P = uqX'^ -r 3aix-y -j- Sa^xy"^ -f- a^y^,

son covariant de deuxième degré

C = (gqx -\- a\y) (a^x + a^y) — (a\x + a^y)^

et la dérivée de C, prise par x:

C'^= 2(rto«2 — a\^)x -r {a^a^ - aia^)y.

Choisissons x = u, í/=1,

aict^ — ao«3

les deux covariants prennent la forme

C[u) = [a^u + ai) (a>^u -f a^) — (a\u-\- a^)''^,

C'{u) = 2(aoíí2 — ^1^) (^ — ^o)»

et le discriminant de P

g^ = 4(aoa2— a\^) {aictz — ar) — («la^ — ao«3)^

peut être mis sous la forme

^3 = ^(aoa^ — aj^) (60^2— 61^) == 4(aoa2 - aj^) C(wo),
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puisque

Alors posons

«3 = C(i/o) C{u)

_í/A^2 •

[u — Wo)

1

En substituant pour le moment = t\ cette formule devient
'^

U — llQ

(1) 53=C(í/0)G(v),

ou

C{v) = (òo^^ + «o) (^'2^' + «2) - (èiv + ai)^ .

D'une part, la résolution de Téquation (1), quadratique en v,

fournit

d'ou, en profitanl des notations inlroduites et de Tidcntité

a^h^ -\- a.)ho — 2a\hi = O, il siiit

27;C(wo)=V/4C/wo)C(r)-.ry3

= v/4s3Z.^

ou

2v C(í/o) = ^/S

,

en posaiit

S = 4s3_^3.

D'autre part, la dlíTérenliation de Téqualion (1) par rappor;
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à s et V donne

Cette formule se transforme à cause de la relation dC(y) = v/Sciv

en

3s-ds = C(uq) V^S íít)

ou

3íís dv / C(wo)

71
''"^^^^(^r

En remplaçant enfm v par ——- et en ayant égard aux rela-

tions

C'(«.)
II — llQ = --. T- '

C(u) = (u — uq)^ C{v) ,

^(''»)-4(aoa2-a,í)'

nous obtenons

du V í/3(«0^2~^l^) ,

3í/5

v^C^C» v/S

d'ou resulte, en posant

la forme définitive de Téquation différentielle

/ci\ duv^G
,

3í/5 ..

\/ C\u) C''\ii) v/S
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En résumé nous pouvons prononcer le théorème suivant:

Léquation dífférentielle cubique

oú

C(u) = {a(\u + a]) (a^u 4- 03) — {a]U + a^f ,

C'(u) = 2[aoa^ — fli-)í/ + OqGs — ciia^ ,

G = (ao«2 — «i^)9'3

»

9^3 =: 4;ao02 - ai-) («l«3 — ^2*) - (ai«2 - «0^3)^

se transforme dans Véquaúon di/férentielle de Weierstrass

au moyen de la formule de transformation

'' ~ C'\u)
'

de sorte qu'à la valeur numérique s=^ correspond la valeur

u = uo, ou

_ a\ai — a^a^

En comparant ce résultat aux formules que j'ai établies

dans la nole cilée ci-dessus, il mérite d'ètre signaló que là c'est

aux víileurs z = zçi, u = uo prises arbitrairement, qu'ici c'est

aux valeurs z = zo, u = uq données par les constantes de Téqua-

tion diíTérentielle que correspond la valeur numérique 5 = oc

.

Voilà la même dilíérence qui existe entre la transformation li-
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néaire, à laqiiello F. Caspakv (^) à donné une forme três elegante,

et Ia transíormation qiiadralique due à Weieustkass, des équa-

tions diííérentielles de deuxième dej^^ré.

On voit aisément comment ce théorème peiít etre généralisé

à des équations diííérerítielles binòmes d'un dégró plus haut et

dont les intégrales cessent d'ôtre elliptiques. Noiís nous conten-

tons d'indiqiier le rósultat suivant, en conservant Ia notation

ci-dessus

;

Léqiialion di/fércntielle du degré [l

(i'{1^J = C'-»C''\u)..

OU jA,v désignenl des nombres enliers, se transforme dans Véqua-

lion différentielle de deuxième degré

au moyen de la formule de transformaíion

si*- = -

,, \
C'-\u)

de sorte que la valeur u = uq correspond à s = x.

Berlin, 29 octobre 190o.

(») Journ. de iMalli (4) 5, 73-79, 1889.





NOTA SOBRE OS COEFFICIENTES DAS FORMDLAS DE «WARING

POR

J. B. DE Almeida Arez

(Tenente de Eugenheria)

I— Nesta nota vamos fazer conhecer algumas propriedades

dos coefficíentes das formulas de Waring:

(») *•» =S « TílL^.TI P^^P^^--- P^''

onde o sommatorio se estende a todos os valores inteiros, posi-

tivos ou nullos, de a, p, . . . "X que verificam a condição

a + 2 [3 + . . . + wí). = n,

onde é

a + 3 + . . . + X = ^

e onde por Sa designamos a somma
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sendo X], x^. . . x^ as m raizes da equação:

II— Consideremos a identidade

Log ^ - Log ( 1 + ^) = Log -^-^ = Log í 1 - -pp-

Derivando n vezes e applicando para isso ás funcçôes y —
\

u=\ — ^—— a formula conhecida (^)

logw,

\^x

í/^"^-S-T^
n\fi%u)u'^u"^.,,{ui^^)Y

a ! fi ! . . . X ! (2 !)3 (3 !)ií . . . {n !;>^

'

onde of, !, . . .,
/ representam as soluções inteiras, positivas ou

nullas, da equação

e onde 6

a + áp + 3í/ + . . . f n> = n,

a + P + . . . + X = ^

a qual determina a derivada relativamente a o:; da funcçâo y defi-

nida pelas equações y = f{u)y »/ = ?(íc), deduz-se a identidade

segumte:

(_l)«-i(n_l)

=2

1 1

_x'' (1-f-íc)"

íí!(-l/-i(i-l)!/l+a;/

a!?!.../! X

1
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e portanto

^ — 1 = z] ** — .—í

—

—. -^
»

ou, mudando ^ em —

,

X

D'esta formula deduz-se, em primeiro logar, pondo x = í, a

seguinte:

(3) 2"-J=2n-^'~^^-
Or!^!...).!

que determina a somma dos valores absolutos de todos os coef-

ficientes de (1), suppondo n'esta formula ii^m.
Deduz-se da mesma formula, egualando os coefíicientes das

mesmas potencias de x nos dois membros, a seguinte:

que determina a somma dos valores absolutos dos coeííicientes

da formula considerada em que i tem um mesmo valor.

Por ser

vê-se que a somma dos valores absolutos dos coefficientes da

formula de Waking, correspondentes aos lermos em que a
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somma dos expoentes de p^, p^, etc. é egnal a /, tem o mesmo
valor que a somma dos que corresj)ondem aos termos em que a

somma dos mesmos expoentes é egual a n — i.

Derivando n vezes a idenlidade

— log ^ = log—

,

empregando para obter a derivada do segundo membro a for-

mula geral acima escripta, pondo, para isso, í/ = logw, u= x~^t

vem

(4) -1=2
«!3!...X!

'

Das formulas (3) e (4) deduz-se que a somma dos coefpcientes

positivos da formida (1) é egual a 2"~^ — { e a dos negativos a
2"—' [se for n<m).

111— Para estudar os coefficientes da formula (2) partimos

das identidades

6

1

Da primeira deduz-se (sendo n^2)

o = ŷ
a!(s!...À! VI / \2J \n

e da segunda

1 /1\*/1\3 /1\^
1-S olI?>\...V.\í J \2j "'\n

d'onile: a somma dos coefjkientes positivos da formula (2) é egual

1 =
a somma dos coefficientes negativos e egual a — (suppôe-se n> 2).
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Podíamos deduzir esle theorema partindo da conliecida for-

mula de CoTiíS

As formulas

Si=-Pi

si = pi ^ - 4/?i -pi + lp^p'i 4- %;.2 - - Vi

P\ = - H

í . t

2 ' 2
i>2
= ^Si^--5,

1,1 1

1
4

í . 4 í ^1.1

que se encontram em quasi todos os tratados de Álgebra, per-

miltem verificar os resultados que aqui apresentamos.

Nota.— A formula (3') dá também a seguinte:

{n- 1)! / n.\ _ /
n !

que traduz uma propriedade dos coefficientes de uma formula

relativa ao desenvolvimento das funcçôes implícitas, dada pelo

sr. dr. Gomes Teixeira no Journal de Malhémalique de Liou-

ville (3." série, t. YII).





APPLICATION D'UN THÉORÈME CONNU

SUR LA MULTIPLICATION DE DEUX MATRICES

A LA GÉOMÉTRIE POLYDIMENSIONALE

PAR

P. H. SciIOUTE

(Professeiir ;i TUnlversité de Groninguc)

1. Considérons dans Tespace linéairc Ej^p^p—^ à kp-^p — 2

dimensions la courbe ratioiínelle C^P+P—'^ représenlée par rapport à

uii système de coordonnées liomogònes íCj, (i=0, l,...,/.p+/^— 2)

par les équations

çx, = l\ (/ = 0, 1, . .Jcp+p-2) (1)

Désignons par 'v''—iE/-p_2 un espace E/^,_2 contenant kp—í
points de la courbe O^P+P-^.

Alors on a le théorème:

«Le lieu des espaces ^^—'^Ekp—^ de la courbe C^^p+p—- passant

par un espace E/^—^ donné est une variété conique YPiip^.p-'^ de

l'ordre p à kp-\-p—'ò dimensions, dont E/,_2 tient lieu de som-

met».

Commençons par déníiontrer que le lieu cherché admet en

eftet kp + p — 3 dimensions. A cette fin nous remarquons que

chaque E/^y^—o contient qo''^-'^ points, ce qui involve que les

Qo/í/j— 1 espaces ''/^-^E/-y,_2 contionnent cc-''P—^ points. D'un nutre

côté il est évident que la condilion de passer par Tespace Ea_2

donnò équivnut à celle de passer par A;— 1 points ind(''pendants,

tandis qu'*! leur tours chacune de ces Â; — 1 condilions que

Tespace E/^^_2 de E^p^p—^ passe par un point donnó équivaut
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hp conditions simples, de manière qii'on impose (k—i)p condi-

tions simples à cet E/-^5_9, si on le contraint à passer par Tespaçe

E/,_2 donné. Dono le nombre des points contenus daiis les espaces

^'P-^^Ei,^-^ passant par E/,_2 est oo2/'7>-3 :
ç^{k-í}p = <:^h:p-\-p-S,

Airisi le lieu cherché a kp-\-p — 3 dimensions, ce qui implique

qu'il est represente en E/,^)_|-y,_2 par ime équation uniqiie. Cest

la déduction de cette équation qui va nous occuper à présent.

Un point quelconqiie P de Tespace ^'7^~^E/.yj_o determine par

les hp—i points de O^P+P—- correspondants aux valeurs déter-

minées 1\, 1<9, . . , >/,yj_i du paramètre ^ est represente par les

équations

ox'= mili'-^m^l^'-\- . ,-\-mj,p_iVi;p.^u (/= 0, 1,.., hp'\-p—1), (2)

les kp—í quantités wj, m^, . . , m]-p^\ variant d'un point P à

lautre.

Si y}^\ yp\ s . , í/,^''~^) sont les coordonnées de A- — 1 points

indépendants P(^), PC-), .
.

, PC'— í) de E/,_2, les conditions que ce

même espace ^'V— iE/,p_2 passe par P(^), PC-). . . ,
P(/'— i) et donc

par Ea_2 sont

(/= 0, 1 , . . .Jip-Vp-2) (>= 1,2,.., k-\)
... (3)

Le nombre des équations (2) et (3) est kkp-\-p— 1) et sur-

passe donc d'une unité le nombre A' -h i) kp— 1) des inconnues

>i, Wi, m-^^K I.'élimination de ces (A' + í){kp— I) inconnues entre

les k'kp-\-p— 1) équations fait trouver Téijualion cberchée.

Nous déniontrons que le résultat de lélimination en (juestion

prend la forme A/,.y> = 0, oíi A/..;) represente le déterminant à kp

lignes et colonnes que lon obtient en íiiisant suivre aux p lignes

en X du schéma

Xl
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les A — 1 groiípcs de p ligues analogiies, oíi les x^ oiit ólé rem-

placées siiccessiveinent jjur !es í/j(-^). En cíTet, en siibsliluant en

A/.,y, los valeiírs tle X] et de y,
•'') tirties de (2) et de (3) on Iroiive

que re\()ressiou ^i' ':{\P a^^f . . . c /._i)?M/,^^j est ógale aux produils

de deux malrices M(0/.^^/.^j_i, ]\I(-)/.y^ /.p_i à hp ligues cikp—i
colouues, dout Tuue M^') admet les hp ligues

(/=0, 1,...,/r/)-l)

taudis que Taulre 31(-) s'oljlieut eu fiíisaiit suivre aux /) ligues

eu /;í, du scliéma

mi
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íc. = í/.(0 donne à ^n.p p couples de lignes égales. Donc le lieu

cherché est un espace conique dont chacun des points PC*) est

iin sommet. Ainsi le théorème pose est démonlré.

Nous terminons par la remarque que la variété conique

V/,_i/'V^+P-2 de rordieA7; + p-2 h k-\ dimensions qui est le

licu des espaces E/c_i passant par respace-sommel E/,_o el un

point variable de la courbe C/'/^+/-^ est une variélé multi|)le de

Tordre de multiplicité p— 1 du lieu trouvé YPi-pj^p-^i.



CONFÉRENCE FAITE AU MUSEUM DE PARIS

A L'OCCASION DE LA VISITE DE S. M. LE ROI DE PORTUGAL D. CARLOS I

PAR

M. H. MOIS^AN

MONSIEUK LE PkKSIDENT DE LA RÉPl HLIQUE :

II y a une douzaine d'années, un froid de —50*^ était difficile

ò réaliser pratiqnement dans le laboratoire, aujourd'lnii nous

desceridons facilement avec Tair Ii(|uide et riiydrogèiie à — 2o7^.

II cti cst do mcme pour les températures élevées. A la niême

époque, il élait diííicile de maintenir longlemps une expérience

à une températuie de 1300 à 1400°. Le chaiumenu oxhydriqiie

fournissait aii maximum 1800 deferes centigrjides, mais la com-

bustion de rhydrogòne dans roxygène. produisant un milieu oxy-

dant, limitait le nomhre des ex[)ériences.

Avec le four éleclrique, nous pouvons alleindre aujourd'hui

des températures qui, d'après M. Violle, sont voisines de 3500°.

On savait, depuis Ihnnphry Davy, qui a découvert Tare éle-

ctrique, que sa tempórature ótait três élevée, mais on ne possé-

dait pas d'appareil pratique de laboratoire permettant d'utiliser

celte source enorme de cbaleur.

Le four que nous avoíis imagine n'a pour lui que son ex-

treme simj)lit'it6. II consiste en un bloc de carbonate de cliaux

portant une cavité pour recevoir le creuset et deux rainures pour

íaisser passer les électrodes. Un couvercie, de même substance,

forme reverbere et réíléchit la chaleur sur Le creuset.
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Au moyen de cet appareil, nous avons pu démontrer qu'!!

n'existe pliis de corps réfraclaires. Les corps simples ou com-

posés soíil tons liquefiés, puis volalilisés. A celle haute tempéra-

lure, nous laisous bouillir la cliaux, la magnésic, le crislul de

rorhe, le platifie, le cuivre, Tor et le fer.

Un graiíd uombre de composós voiit se détruiie à cette tem-

pérature élevée, mais par contre, nous allons obtenir de nouvelles

séries de composés stables daus ces conditions: tels les borures,

les siliciures, et les carbures. VA cest ainsi que nous avons pre-

pare, avec facilito, dans ce four électrique, le carbure de calcium.

point de dópart de lindustrie de TacéUlcne.

L'étude grnérale de ces carbures métalliques nous a conduit

à une nouvelle tbéorie de la formation des pétroles.

De meme, nous avons obtenu, avec lacililó et en grande

quanliló, les métaux réfractaires dont cerlains n'étaient que des

curiosiíés de laboratoire comme le cbrome, le manganèse, le

tungstène, le molybdèíie, le vanadium et le lilane. Ces métaux

se préparent aujourd'bui, induslriellement au four éleclrique sous

forme d'alliages avec le fer.

Cest aussi au moveu de cet appareil que nous avons pu pré-

párer des kilogrammes de ce curieux metal Turanium, dont mon
cher confrère, iM. Becquerel, vous enlretenuit il y a un instant.

Le four électrique nous a permis aussi d'étudier les diíTérenles

variétés de carbone et de démontrer comment on pouvait passer

du carbone amorphe au graphite, et du grapbitc au diamant.

Pour obtenir le grapliile, il suíTit de cliaufíer une variétéquel-

conque de carbone á la (empérature du four électrique.

Pour réaliser la synlhèse du diamant, il faut dissoudre le

carbone dans le fer à ufie température voisine de 3000". On
plonge ensuite brusqucment le metal en fusion dans Feau froide.

Dafis ces conditions, il se forme aulour du metal, une croute

exléiieure solide, et la parlie intérieure encore liquidíí se com-

prime en augmenlant de volume et produit quehjues j)arcelles de

carbone cristallisé sous la forme diamant.

Ces expériences nous conduisent à de nouvelles conclusions.

Le four éleclrique réalise les conditions reculées de la premiére

période géolotiiíjue de la terre au moment oíi notre planéte était

encore incandescente. Tout le carbone et tout Tazote du régne

animal et du régne \égétal se trouvaient alors à Télat de car-

bures et d'azotures métalliques. Ces corps se sont décomposés
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lorsque por suite dii refroidissemeiit de la Icrre, Teau s*est pro-

diiile à sa surface. lis oiit doimó naissance à rammoniaquc et au

gaz carboniqje utilisós pour le drvelojipemenl de la cellule

vivante.

Erifin CCS expérienccs pcuverít élucidcr une aiilre grande qiies-

lion. Lcs aslroííoines discnleut sur la tenipératiirc du soleil. Or
comme cet aslre cst íonné d'inie massc cn fiision produitc par

les mèmes corps simples que nolre lerre, tous ces corps sont à

une tempóratuie inférieurc à 3o0()*^, tcmpéralure maximum de

nolre four éleclrique. Nous avons démontró en eílet que à celte

lempéralure les corps lcs [)liis r('rra ela ires entraient en ('•bullilion

et se (ransformaicnt en corps gaz.eux.

En conséquence, Ia lempéralure des couches exlérieures du

soleil ne doit j)as atteindre celte lempéralure de 3300°.





FORMACIOH NATURAL DE LA HEMOGLOBIM

POR

José l\. CarrACIDO

(Catcdialico en hi Uiiiversidail de Madrid)

La matéria albuminoidea qiio lifie de color rojo los eritrocilos

de la sangre, se siipone constituída por la asociacion de una pro-

teina denominada globina, y un grupo prostético, por el cual

ejerce el cromoproteido la funcion res[)iratoria, denominado he-

malina.

Fúndase esla suposicioii en los resultados que se obtienon (ra-

taiulo convenientemente por los íicidos ó por los álcalis la hemo-

globina y la oxihemoglobina.

Hemoglobina= Globina + C:^-n''^2]v4Fe03

lloinocromógeno

Oxihemoglobina= Globina + C32H:^2N4Ke04
Uemaliiia

l Bastan los resultados de la descomposicion efectuada por los

ácidos ó por los álcalis para afirmar que los cuerpos resultantes

son los que integran la molécula dei cromoproteido?

Las molóculas complejas deben ser imaginadas como orga-

fusmos constituídos por miembros que se enlazan mediante ar-

ticulaciones, y ai emplear reactivos para inquirir su estructura

es muy posible que actúen, no como el escalpelo dei disector



92

que va cortando las naturales coyanturas, sino como cl hacha dei

carnicero que brutalmente rednce à trozos el cuerpo dei animal

sin tomar en cu^nta las articulaciones. Scgun muchos químicos,

principalmente los alemanes, la barita empleada por Schiitzen-

berger en la pesquisa de la estructura de las moléculas albumi-

noideas actua como el hacha que destruye, v no como el escal-

pelo que diseca.

Los ácidos V los álcalis que descompoucn la hemoglobina y

su combinacion oxidada en la forma ariiba expucsta actúan

sobre las moléculas que escirideii como escalpelo ó como bicha?

. Los datos basti bov adquiridos inducen ò sostener que el

hcmocromógeno v la bemalitia son los gíupos prostéticos de

la forma reducida y de la oxidada dei proíeido respiratório.

Sus mútuas relaciones como diferentes grados de oxidacion de

un núcleo persistente, y sobre todo, la sintcsis dei cromopro-

teido realizada por Bertin-Sans y Moitessier asociando la hema-

tina y la globina son testimonios muy yaliosos de que los men-

cionados reactivos no destrozan, sino que disecan la molécula.

Pêro atenuando el valor de los testimonios aducidos existen

otros no tomados en cuenta, que no están en conformidad con

lo que hoy se admite respecto à la constitucion dei pigmento

dei eritrocito, y cuando se presentan hechos que no tienen ca-

bida dentro dei plano de los conceptos corrientes es forzoso bacer

nuevo trazado, porque la ciência no puede admittir casos ilegales.

Las protestas que tienen fundamento real inmediatamente der-

rocan la legalidad cstatuida por respetable que sea su historia.

*

* *-

Siendo la funcion de la hemoglobina tomar oxigeno dei médio

ambiente [>ara llevarlo ò la intimidad de los tejidos, se supuso

que el hierro contenido en el cromoproteido era el agente de

cambio de acjuel elemento por la fácil transformacion de los com-

puestos ferrosos en férricos, y viceversa, ganando ó perdiendo

oxigeno; y sabendo en la descomposicion dei albuminóide res-

piratório todo el hierro en el grupo prostético, se afirmo, como
consecuencia bien deducida, que el hcmocromógeno y Ia bema-
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tina son respecllvamentc, por cl átomo metálico que coiiticiicn,

el receptor y el coiidiictor dei oxigeno eii las fases sucesívas dei

proces o respiratório.

El cAlciilo pone de manifiesto que Ia canlidad de oxigeno

ahsorhida por l.i hemoglobina es ciiatro veces mayor que la que

pucíle absorhcr el liicrro en ella contenido pasando ai grado

máximo de oxidacion, v ante esta diferencia ya no se pudo sos-

tener (jiie aqiiel elemento metálico era el único que realizaba la

fijacion dei oxigeno. Sabiendo ademas que el hcmocromógeno

ai convertirse en liematina toma una canlidad de oxigeno in-

ferior à la que absorbe la hemoglobina cuando se transforma

en oxihemoglobina, tampoco es posible afirmar que el grupo

prostético atribuido ai proteido respiratório sea el que con ex-

clusion dei resto de la molécula fije todo el oxigeno absorbido.

Segun investigaciones de Jaquet, publicadas ya en cl ano

1889, la proporcion de azufre de la hemoglobina varia con la

procedência, siendo tanto mayor respecto á la dei hierro cuanlo

más grande sea la cantidad de oxigeno consumida por el animal.

Para dos átomos de hierro tiene cuatro de azuíVc la hemo-

globina dei caballo, seis la dei [)erro y nueve la dei pollo, de

Io cual se iníiere que para la absorcion dei oxigeno debe ser

más importante el papel dei azufre que el dei hierro contenidos

en el albuminóide respiratório.

Si segun lo comunmente aceplado, los proteidos desempcnan

en los organismos sus especiales funciones mediante los grupos

prosléticos, en vista de los datos antecedentes hav que admitir,

ó que el de la oxihemoglobina no es la liematina porque no

conliéne azufre, ó que el proteido en la tolalidad de su molécula

es el que efectua la absorcion dei oxigeno.

El segundo punto de vista parece insostenible porque la glo-

bina disgregada de la liematina es semejante à las demás globu-

linas, y estas no muestran la propiedad de formar combinaciones

con el oxigeno facilmente disociables, como tendria que suceder

en el caso de que la proteina fuese colaboradora dei grupo pros-

tético en el acío respiratório.

La reaccion Michailow figura entre las coloridas que se citan
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como características de las matérias albiiminoidcas, la cual, como

es sabido, la prodiicen estas desarrollando color rojo de sangre

arterial mediante la disoliicion de sul falo ferroso, ácido sulfúrico

y unas gotas de ácido nítrico (^). Las reacciones coloridas de los

albuminóides no correspondeu à la totalidad de la molécula,

sino à alguno de los grupos que la integran, y la Michailow fué

atribuída à un grupo sulfociánico (CNS) productor dei color rojo

de sangre originado de la misma manera que el producido por

el sulfocianato potásico ai actuar sobre las sales férricas.

Gomunmcnte se acepta que el sulfocianato potásico y las sales

férricas producen por doble descomposicion sulfocianato férrico,

pêro en contra de esta creencia manifeste (*) que el compuesto

rojo de sangre arterial, no debia ser el supuesto sulfocianato,

sino un producto de oxidacion à que daba origen el cloruro fér-

rico, no por el radical metálico que lo forma, sino por su carac-

ter oxidante. En ausência de todo compuesto de bierro, el ácido

nítrico, el Í)ioxido de bidrógeno, el agua de cloro y otros oxi-

dantes producen con el sulfocianato la misma coloracion que el

cloruro férrico, y cuando este es el que la origina, reductores como

el ácido oxálico la liacen desaparecer sin que la sal férrica baya

pasado à feirosa, puesto que dei líquido precipita inmedialamenle

azul de Prusia el fcrrocianuro potásico.

Segun trabnjos posteriores de Tarugi (^) el cumpuesto rojo

formado sin la iritervencion dei bierro corresponde à la fórmula

JI"^C*\\'^S''(3'^ que es la de un óxido dei Irimero dcl ácido sul-

fociánico (H,CNS), pêro en presencia de aquel metal parte de

su hidrogeno es sustiluido, formandose entonces un compuesto

mucbo mas estable corrcspondiente á la formula FeH.C-^X-^S-^O*^,

el cual es combinacion ferrosa, y no férrica, de un ácido pero-

xigenado. Este es capaz de ceder un átomo de oxigeno, solo por

desecacion eíi el vacio en presencia dei ácido sulfúrico transfor-

inándose de la manera siguiente :

FeIÍ.C'\\3S'W= FeH.C^N3s;{0'-f O

(') Vensi' iiií iKila sobre c.slc |iiuitu en los Aíinlcs dela Socicdad cspanola

de Fisica y Química. — Tom. 111, pají. 20.

(') Anftli\s (Ir III Snrinlad rspaíiola de Fisica v Qnnnica — Tom. II. png.

VXl
(^) Gazzetla Cliimica líaUana. iSoviembre 4, 1904, pagg. 326-3Í8.
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En la rcaccion Miciivii.ow, como cn la de los siilfocianatos

con las sales fórricas, el color rojo de sangre arterial es debido

ai producto de la polimcrizacion y oxidacioii dei Acido sulfo-

ciánico.

*

* *

Admilida mia serie filogénica de la molécnla alhuminoidea,

de la cual es coiiseciiencia la evohicion morfológica \ fisiológica

de los elementos organizados, hay que suponerse un proceso quí-

mico, en el que, por efecto de las acciones dei médio ambiente,

fué agrandándose la molécula primordial mediante la adquisicion

de nuevos elementos químicos y de nue\os grupos moleculares.

A los términos iniciales de las prolaminas estudiados por Kossel
debieron auadirse posteriormente, no solo los grupos cíclicos de

los albuminóides más complejos, sino tambien el azufre de las

proteínas y el losforo de las nucleinas.

Por la correlacion que en todos los casos se observa entre los

datos biológicos y los químicos debe suponerse que la hemo-

globina es uno de los albuminóides más modernos, porque pre-

scindiendo de algunos gusanos que lo contienen difundifk) cn sus

hemolinfas, dicho albuminóide respiratório solo está contenido

en los glóbulos rojos de los vertebrados, es decír, en los tér-

minos superiores de la escala animal; de lo (jue tambien se in-

íiere que en la cronologia de los elementos biogenésicos el hierro

debe figurar en el último pueslo; en el dei mas moderno. iMués-

trasc conforme esta conclusion con la particularidad de ser cl

hierro entre los elementos biogenésicos el de peso atómico mas
elevado revelando que el alcance de la ley periódica llega hasta

la evohicion de la matéria viva, y concuerda tambien aquella con

la particularidad de ser el elemento mas dificilmente asimilable,

dificultad revelada por la Naturaleza, y por ella prevista en el

heclio de poner exceso de hierro en el organismo dei recien

nacido, y en cambio, casi excluirlo de la leche, única insuficiência

por la cunl no le corresponde en absoluto el titulo de alimento

conijileto.
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Poniendo en cotejo todos los da tos que a porta u las prece-

dentes observaciones, va no resnlta violento abandonar la idea

de la constitucion de la hemoglobina por la asociacion de la he-

matina, y en cambio recordando la proporcionalidad dei azufre

con la importância de los câmbios respiratórios, })arecc lógico

suponer que en el curso de la filogenia química, mediante reac-

ciones ancálogas à la Michailow; y en términos mas sencillos,

por reaccion análoga à la de los sulfocianatos con el cloruro

férrico, albuminas y globulinas convenientemente oxidadas pro-

dujeron el cromoproteido concurriendo el hierro à dar estabi-

lidad ai grupo oxisulfociánico.

Las oxidasas, cuvo papel es fundamental en todo género de

acciones fisiológicas, debieron ser allá en el origen, y deben ser

en la actualidad las transformadoras de las proteinas en he-

moglobina porque el ozono administrado en la dosis de 1 1 à

12 centésimas de miligramo por litro de aire, segun observa-

ciones de Lnbbè y Oudin (^) en el breve tiempo de 10 à IS

minutos aumenta en 1 por 100 la proporcion de la hemoglo-

bina de la sarigrc, y este rápido incremento está mas en armonia

con las condiciones en que se produce el compuesto rojo de la

reaccion Miciiatí.ow que con las en que habria de formarse un

cwerpo tan complejo como la hematina, cu^a estructura, aunque

se cree ya esclarecida refiriéndola à la dei butilpirrol como núcleo

de la molécula, todavia está ignorada en un punto tan importante

cual es el modo de engaste dei átomo de hierro.

*

*-

Ia en el aHo 1879 discurriendo Plltíger acerca dei origen de la

matéria viva redujo este problema ai dei origen de la albumina,

Cj Compl. Ik-nd. Ac. Sc; tom. CXIil, pag. 141.
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y en sus disquisiciones llcgó à la conclusion de que el ácido

ciclnico (H.CNO) debió ser allá cn el curso de los procesos geo-

lógicos el núcleo primordial de la inateiia nlbutniiioidea rre-

ciendo la inolécul;» de esta liasta alcaiizar la magnitiid com (jue

aparece eii la obra anjiiiteclónica de la or^anizaciofi por la capa-

cidad dei núcleo para polimerizarse, capacidad que se [)aleiiliza

eu los laboratórios ai prodiicirse las ciauiélidas (li CNO/' .

La célula es la uuidad de la organizaciou, y el ascenso de

todos los grados de la escala de la vida, hasta llegar à los lèr-

miíios superiores, se efectua, no mediante elementos absoluta-

mente niievos, sino formando asociaciones de la niisma unidad

que ai asociarse se diferencia; de igual manera las moléculas

albuminoideas adquieren su tamano gigantesco por la polime-

rizacion de su núcleo primordial, y ai producirse los grados

supremos de la diferenciacion química que constituyen los grupos

prostétic(íS de los proteidos no varia el procedimienlo como se

ve en las bases púricas y pirimídicas formadoras de los (ácidos nu-

cleínicos, las cuales en último analisis rcsultan derivadas de gru-

pos ciánicos.

Considerando el grupo prostélico de la oxibemoglobina como re-

sultado de la polimerizacion dei ácido oxisulfociíinico, entra este

caso particular en el general de com[)licarse las formaciones ela-

boradas cn el proceso biológico por repeticion con diferenciacion

ulterior de los factores primordiales.

Desde los vários puntos de \ista que se ha examinado la he-

moglobina creo que, no obstante la sintesis efectuada por I^eutin-

S.ws y MoiThSSiKH, es mas razonable (jue lo hov generalmente

aceptado, admitir que en la reaccion iMicmailow se produce ar-

tificialmente una metamorfosis química análoga à la que en el

desarrollo de la serie íilogénica formo naturalmente la hemo-

globina sobre la base de las albuminas v Iíís globulinas no colo-

ridas (juc constituyen en los organismos inferiores las acrogluhínas

de fiincion res[)irat()ria.

Segun Pflíígkk, con la formacion dei ácido ciáiiico se inicio

la de las matérias albuminoideas, y estas mediante la j)')limeri-

zacion de aquel y el engarce de cadenas amino-ácidas fueron

agrandando su molécula hasta constituir las proteínas formadoras

de los citopl.ismas. Nuevas moléculas ciánicas asociadas ai ácido

fosfórico forman el grupo j)rostético de las micleinas que en

la diferenciacion de la matéria viva constituyen la parte principal
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dei núcleo celular. Finalmente, moléculas oxisulfociónicas aso-

ciadas ai hierro forman el grupo prostélico dei cromoproteido

respiratório.

Aceptadas las ideas precedentes respecto à la conslitucion

de la hemoglol)ina, muéstrase en todos los casos el proceso

químico de la maleria formadora de la organizacion como resul-

tado de la diferenciacion dei mismo núcleo fundamental.



A OBRA SCIENTIFICA E A VIDA DO CHIMICO PORTUGUEZ

ROBERTO DUARTE SILVA

roR

A. J. Fkrrríra ha Silva

(Continuação)

IV

De 1875 a 1881 occupou-se Roberto D. Silva de investi-

gações interessantes acerca da acção do gaz iodhydrico sobre os

diversos compostos orgânicos; e, com os dados colhidos, poude

resolver questões ainda por liquidar, particularmente a da consti-

tuição do ether glycerico e do chloroiodcto de propyleno.

Os effeitos do acido iodhydrico sobre as matérias orgânicas,

abstrahindo d'aqiielles em que ha fixação dos elementos do acido,

reduziam-se até elle ou a uma subtracção de ox} génio ou a uma

substituição do iodo ou outro elemento halogenico pelo hydro-

genio, isto é, a uma hydrogenação directa. Era esta a summula

dos resultados de longas e sabias investigações effectuadas por

V. DE LuYNES, Lautmann, c principalmente pelo Sr. Biíihiielot.

Mas todos estes chimicos empregavam o acido iodhydrico ou no

estado nascente, ou em soluto concentrado, mas a temperaturas

mais ou menos elevadas.

O nosso eminente compatriota ensaiou, pelo contrario, a acção

do gaz iodhydrico secco sobre as matérias orgânicas mantidas a

uma temperatura comprebendida entre O"* e i", ou mesmo infe-

rior.
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Foi levado a estas pesquizas durante o estudo d'alguns ethe-

res, no intento de os separar dos carbonetos ethylenicos C"H-",

que por sczrs os acompanhavam. A separação de laes corpos,

ambos muito voláteis, nào se [)odia realisar por distillavào frac-

cionada; mas realisar-se-ia talvez, pensou líOBuno Silva, pelo

acido iodhydrico a baíjra lempcralura, condição em que se Hxaria

certamente o carboneto C"H-" por addiçào directa, sem actuar

sobre o ether.

Mas, realisada a experiência, desde logo reconheceu que o

gaz iodhydrico era absorvido em [)roj)orçào nurto superior á que

exigia o hydrocarboneto; e, dislillando o produclo, notou Routino
Silva que o ether fora quasi completamente transibrmado.

Foi este incidente que o levou a estudar, de um modo parti-

cular, a acçào do gaz iodhijdiico, nas condições especiaes ainda

nào ensaiadas, sobre os elheres (^).

Notemos, an'es de proseguir, que na acção do acido iodhy-

drico sobre os alcooes saturados, o oxygenio oxhjdrylico se

transforma em agua, formando-se um iodeto alcoólico

CnH2n+l I

I

I

O + I =C"ir-n+ii-Mí2o (1)

H H
AguaÁlcool
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de acido iodhvdric«:

C*H^ 1

I I

\0 4-lim' =C2IIM + C"I1M ^ H^O
'1

\]

Ellicr 2 inol. lodolo lodclo

cthylpro- do ac. do elliylo de |)i'0|iylo

pylico iodliydrico

Mas não ó assim que as coisas se passam. De facto, fazendo

actuar o acido iodhydrico sobre o elher ethylamjlico, notou

KoBEKTO DuAKTE SiLVA quc cllc se transformava integralmente

em iodeto de metliylo e em álcool amylico, segundo a equação:

CH3 I

O H- I =CH3.I-f C'ín'í.011 (2)

I I

C5U1Í H
Oxydode Ac. lodelo de Álcool amylico

niethylo iodliy- melliylo

e amylo drico

no fundo análoga á reacção representada pela equação (1) da pa-

gina anterior.

Roberto Silva pensou então que a reacção seria geral; que se

devia dar quer com os etheres oxydos mixtos, quer com os pro-

priamente ditos; e que, portanto, na acção do acido iodhydrico

sobre os etheres, só uma parte d'estes se transformava num
iodeto, e que esta transformação só seria completa, no caso em
que o álcool formado na primeira phase fosse transformado em
iodeto, por virtude de uma reacção secundaria, determinada por

iníluencia do acido iodhydrico.

Ensaiando primeiro a acção do acido iodhydrico sobre os

alcooes monatomicos anhydros, verificou que o álcool methylico

CH'^.011 era completamente transformado em iodeto; mas que

os alcooes propylico e isopropylico C-^lP.OíI, o isobutylico

CHr^OH e o amylico C^II'^ . OH só fornecem quantidades muito

pequenas de iodetos.

^.^2 3
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Dos etheres oxvfJos propriamente ditos ensaiou: o oxydo de

methylo CH^.O.GH^ o de ethylo C^H^O.C^H^ os de pro-

pylo e isopropylo Cm'.O.CHi\ o de isobiitylo C^H^O.Cmí^
e o de amylo C-^^H^^ .0. C^^H*^; e, dos etheres mixtos, o oxydo de

ethylo e amylo C^H^ . O . C^li^^ o de isoproepylo e amylo

C'^H" (iso) .0. G''^!!'^ e por ultimo estudou especialmente a

reacção sobre os etheres mixtos, taes como o oxvdo de propylo

c de methjlo C^HlO.CH^ o de butylo e de methylo C^H^.O.CH^
o de amylo e methylo C^H^^.O.CH'^ e o de ethylo e methylo

C^H^.O CH'^(^) em que um dos radicaes é o methylo.

Do conjuncto das experiências realisadas, deduziu as três pro-

posições seguintes:

1/ Quando se faz actuar o gnz iodhydrico sobre um ether

propriamente dito, arrefecido entre 0^ e +4^, dá-se entre os

dois corpos uma dupla decomposição, da qual resulta a formação

do álcool e a do iodeto alcoólico correspondentes:

Ether oxydo Acido Álcool iodeto

iodhydrico alcoólico

2.° Quando se faz reagir o gaz iodhydrico sobre um ether

mixto, arrefecido entre 0^ e 4^, dá-se ainda uma dupla decom-

posição, substituindo-se mutuamente o hydrogenio do acido

iodhydrico, e o radical menos rico em carbono, de sorte que se

forma um iodeto do radical hydrocarbonado menos rico em car-

bono, e um álcool correspondente ao radical mais carbonado:

C"H2"+i II

I

I

I I

C"'II2"'+1 I

Ether oxydo Acido Álcool Ether iodhydrico

mixto iodhvdrico

sendo n maior que n'.

(•j Ballelin de la Sociéli' chintique de Piiris, 2^ serie, l. XXV, png. o29.
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3.° Todos os ethcrcs oxydos mixtos cm que um dos radicaes

é o mollivio, arrelecidos ciilrc 0° e 4^, sào transformados pelo

gaz iodl)}drico em iodelo de melliylo e no álcool correspondente

ao outro radical

:

C'H2'+í II

I
í

4- =C"ir-Mi.()n + ciPi.
1

I

CíF I

Esta proposição é um caso particular da 2.% mas merece ser

referida especialmente, por virtude da nitidez notável com que

se realisa.

Dá-nos, além disso, um meio muito fácil e commoão de passar

de um hijdrocarhonelo saturado para o álcool correspondente. É,

com eíleito, muito fácil passar de taes hidrocarbonetos para os

seus derivados monoclilorados; e estes, [)or meio de um soluto

de potassa no álcool methylico, transformam-se muito iacilmente

no ether mixto C"n-"+^ .0. CH*^; uma vez obtido este ether,

a acção do gaz iodliydrico transforma-o no álcool que se queria

obter:

Cnipn+2 _, G"FP"-^i . Cl -> Cir-o+i . O . CII3 -> C"H2"+i . OlI.

Hydiociu- Ether chlor- Ether oxydo methylico Álcool saturado

boneto saturado byilrico

As leis precedentemente expostas referem-se á acção do gaz

iodliydrico sobre os etheres oxydos dos alcooes monatomicos sa-

turados. Aj)j)licar-se-liào ellas também aos etheres oxydos dos

alcooes nào saturados? Foi para resolver este ponto que Roberto

I). Silva estudou os productos da reacção do gaz iodhydrico sobre

o elher allylmeth}lico G'^IP.0.CÍÍ'\ arrefecido entre 0^ e 4*";

a judiciosa interpretação que o auctor deu aos resultados da ex-

periência mostra ainda que a lei se applica a estes etheres.

Os [)roductos d'esta reacção são: iodeto de methylo Cfí'^1, iodeto

de isoj)ropylo C'UPI e iodo livre; o |)rimeiro esta directamente

de accordo com a lei enunciada ; o segundo, o iodeto de isopro-

pylo, resulta de duas acçòes secundarias, a saber: 1.° a acção

do acido iodhjdrico sobre o álcool alljlico, que dã o iodeto de
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allylo, producto directo da reacção; 2.° a transformação do iodeto

de' alivio, nas mesmas condições de temperatura, em iodeto de

isopropylo, sob a acçào do gaz iodhydrico:

a) C\P I

I

!

CHP H ^
Oxydo Acido Álcool alhlico lodelo de

nu'lhyl- iodliy-
"

mcthylo

cillylico diico

b) CHP 1

i
+ !

=0*^11=^ + 1120;

OH lí

Álcool lodelo de

allylico allylo

c) C^HM-f 2H1 = CW.I + I^

Iodeto Iodeto

deallNJo de isopropylo

Esta interpretação foi justificada pelo estudo experimental cui-

dadoso da acçào do acido iodhydrico sobre o álcool allylico e

sobre o iodeto de allylo, á temperatura de 0° a 4^(^).

Vejamos agora como estas pesquizas poderam servir para illu-

cidar a constituição de alguns corpos orgânicos.

O eíher glycerico é um corpo de formula C^H^^O^, correspon-

dente á reunião de 2 moléculas de glycerina com eliminação de

3 moléculas de agua

:

2C3JI803 - 31120 = C6líi«0^

2 moléculas Agua Ether

de glycerina ghcerico

fiEGERi ELT poudc scpará-Io por distillaçâo do residuo negro

e abundante que se obtém quando se prepara o álcool allylico

pelo aquecimento da glycerina com o acido oxalico; Llnnemann

(') liu'li'li)i de la Socielí' ch/tnitjHe de Paris^ 187-'), t. XKIV, pag. 482.
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e ZoTTA encontravam-no, quasi ao mesmo tempo, dislillando a

glycerina com o chloreto de cálcio (^). O mesmo corpo foi obtido

por ToLLEiNS e Loe na distillaçào da glycerina com 2% de chlo-

reto de ammonio, e por Rkiitiielot e de Luca na acçào da po-

tassa sobre a iodhydrina. E um corpo liquido, um pouco espesso,

incolor e quasi inodoro, solúvel na agua e insolúvel no álcool e

no etlier, de densidade J,1433 a 0^, e fervendo a 170''; reduz o

soluto ammoniacal do acetato de prata e os dos cbloretos de ouro

e de platina ; j)recipita em vermelho o soluto de Fehling, e

transforma os solutos dos chloretos férrico e mercurico em saes

no minimo.

RoBEuro SíLVA nào só completou o estudo das propriedades do

novo corpo, como resolveu o problema da sua constituição.

As duas formulas racionaes que se lhe podiam attribuir, e que

Gegeufelt leproduz na sua memoria, sào:

Qp.cíí.cir- ciP.CK.ar— o-cii^.cií.cii^.

o o o e o o
I I i

CII^.CÍI.CH'^

Elher oxydo tle Etber oxydo do glycido

glycerina

A primeira representa, com as três ligações exteriores pelo

oxygenio, um verdadeiro ether oxydo de glycerina— um oxydo

do radical triatomico, o glycerylo C-^H'"^; a segunda, com as

duas ligações interiores pelo oxygenio, e uma só externa, repre-

senta o ether oxydo do glycidoy esse corpo interessante, anhy-

drido interno e álcool, que Hanriot preparou na acção do oxydo

de bário sobre a monochlorhydrina de glycerina (-).

Gegerfelt suppunha esta segunda formula mais provável; o

nosso eminente patricio demonstrou, pelo contrario, que era a

primeira que se devia adoptar, e é essa, de facto, que está

consignada hoje nos modernos tratados (^),

(•) 11. V. (iKGEurELT, Ubcf (loi sogenanuten Glycerinãther, iii Berkhtc der

dentsch. cliem. Gescllscliaft, t. IV, pàgg. yi9-l'21.

(') An •. de cliiniie et de idti/siqae, o« série, t. XVII, pag. Hl2.

(3) Kiúvo oiiU-os, em Beilstein, IJandbuch der org. Chemie, 3.° Aull., Ilam-

bourg e Leipzig, 1893, t. I, pag. 314; Hehthelot et Jungfleiscii, Chimie

organique, t. I, 4° édit., Paiis, 1898, pag. 374.
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Com effeito, o ether glycerico tratado a 0° pelo gaz iodhydrico,

comporta-se como um verdadeiro ether oxydo, dando glycerina e

iodeto d'allylo biiodado:

CH*2.CH.CH« ,n

+3 =CH20H.CIIOn.CH20H+CH2l.CHI.CH2I.Ill I I

CH2.CH.CH2

Etber glycerico Acido Glycerina Iodeto

iodhydrico d'allylo biiodado

Por uma acçào secundaria, determinada pelo acido iodhydrico,

este ultimo é depois transformado em iodeto de isopropylo.

Como complemento d'este estudo, estudou Roiíeuto D. Silva

a acçào do gaz acido iodhydrico sobre a cloroiodhydrina syme-

trica, que Reboul obtivera combinando a epichlorhydrina, deri-

vada da glycerina, com o acido iodhydrico:

CIPOH. CHOH. CH^OH - CH^GH.CH^Cl- CH^I.CHOH.Cir-Cl

O
Glycerina Epichlorhydrina Chloroiodhydrina synietrica

e conseguiu transformá-la em chloreto de propylo normal, cor-

respondente ao álcool propylico C''^ÍÍ^O (^):

c\m cip
I

I

CIÍOII + 3IÍI = CIP + 1120 + 212

I I

ClPCl CIFCI

Chloro- Acido Chloreto
iohydrina iodhydrico de

syni. propylo

Resultado este muito importante, porque representa a transfor-

(') Estos iral)nlli(ts constam da nota intitulada: Sur Ia constitution de
Véther (jlyrrrifpie el sur la tvansformation de 1'cpichiorhyurine en álcool pro-
])yliqiir nnini/i', iii Comptrs rrnflus, t. XCIII, 1881, pagg. 418-421.
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mação de um álcool trialomico saturado, a glycerina, no álcool

monatomico saturado tendo o mesmo numero de átomos de car-

bono, o álcool propylico:— problema este que liidia sido atacado

por diversos cbimicos sem successo

:

Glycerina Álcool

propylico

N'esta reacção consignou também um facto curioso : a for-

mação de uma pequena proporção de iodeto de propylo normal,

mas só quando se nào aífastava o chloreto de propylo, á medida

que elle se formava.

De sorte que se devia attribuir a geração de iodeto á dupla

troca entre o chloreto de propylo e o acido iodhydrico:

CWCl + Hl = CUPl f HCl.

Chloreto
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ou antes:

CHS.Cm.CH^Cl,

que actualmente se denomina:

2-lodo~ 1 -chioropropano.

Propoz Roberto Silva a primeira formula, que éhoje a admitti-

da (^); e deu a explicação da reacção, que se faz em duas phases:

na primeira o acido iodhydrico muda o chioroiodeto de propyleno

em chloreto de isopropylo; na segunda, o chloreto de isopropyio

é transformado pelo gaz iodhydrico em iodeto, reacção que deve

dar-se, como se dá a passagem do chloreto de propylo para

o iodeto, já indicada

:

CH3 CH3 CH3
I

I I

CHCl > CIICl - CHI
I ! I

cnn CH^ cií3.

Cllioro- Chloreto Iodeto

ideto de de iéopropylo de

propyleno (2-chlorò- isopropyio

propano) (2-iodò-

propano)

Mas, para que a interpretação fosse definitivamente acceite,

era necessário demonstrar que o chloreto de isopropyio era o

termo intermédio da reacção. Para isso tomou H. Silva um so-

luto concentrado de acido iodhydrico, no qual determinou a pro-

porção de acido iodhydrico; aqueceu a banho-maria, em matrazes

fechados á lâmpada, moléculas eguaes de chloroideto de propyleno

e acido iodhydrico, e obteve n'estas condições uma quantidade

notável de chloreto de isopropyio CH^. CHCl . CH'^ de ponto de

ebulição de cerca de 36^. E assim concluiu que no chioroiodeto

de propyleno o chloro está reunido ao átomo do carbono central.

Para completar a demonstração, transformou directamente o

(1) Bkilstein, ob cit., iKiLT. 10:2.
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cliloreto de isopropylo em iodeto do mesmo radical pela acçào

do acido iodhydrico; bastou-lhe para isso aquecer a banho-maria,

em matrazes íechados, moléculas eguaes dos dois corpos; de

40 gr. de cliloreto de isopropylo que empregou apenas 3 ou 4
se nào transformaram:

cir^ . ciici . cip -h III = cii3.ciii.cip + íici.

Chloreto de isopropylo lodcto de isopropylo

Se agora se realisar a experiência fazendo reagir o acido

iodhydrico em excesso, sob a forma de corrente, sobre o chloro-

iodeto de propyleno aquecido a banho de agua a 100'', e se re-

colherem em agua esfriada os productos da reacção, não se obtém
a menor parcella de chlorelo de isopropylo, mas sim iodeto do

mesmo radical.

Nào pode ser mais completa a demonstração (').

No decurso d'estas experiências, demonstrou que o producto

da acção do chloreto d'iodo sobre o propyleno não é uma mis-

tura de dois chloroidetos, mas um só chloroiodeto, que cor-

responde á formula CH^.CHCl.Cim (2).

(Continua).

(i) As notas m\ (jue este assumpto está tratado por R. D. Silva sào

:

AcHon ãe l'acide iodhijdrique sur le chíorGiodure depropylène et sur le chloro-
iodnre d'mpropyfe, iii Comptes rendas, t. XGIII, pag. 739.

(2) Comptes rcndus, t. XCllI, 1881, pagg. 73í)-74Í.
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POR

Bento Cahqukja

(Continuação)

III

As origens do capitalismo

Pode affirmar-se que a era capitalista principia, verdadeira-

mente, com o século XVI (^). É entào que o regimen capitalista

se mariifesta, com este tríplice caracter: i.° tendência para a

divisão progressivamente mais perfeita do trabalho, e, como con-

sequência necessária, para o emprego das macliinas; 2.*^ concen-

tração crescente dos capitães e dos instrumentos de trabalho nas

mãos dos chefes industriaes ; 3.° creação de duas classes anta-

gónicas, animadas de paixões hostis e cujos interesses de cada

vez se revelam em maior desacordo.

É certo que a revolução individualista e a revolução industrial

dos fins do seo^ilo xviii precipitaram o apparecimento do regimen

capitalista; mas não foram ellas que lhe deram origem.

Na Revolução Francesa fez-se ouvir o grito das reindivicaçòes

aperarias; mas, antes d'isso, antes da lei francesa de 1791, que

(\) Hekr! Hauser, Revue cVEconomie Politique, 16." anno, n.° 4,
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fez surgir acceso conílicto entre o capital e o trabalho, existia já

o regimen capitalista.

Vem, eíFectivamente, de mais longe essa origem e tem de

ser necessariamente procurada no tempo em que numerosas in-

dustrias, se bem que apparentemente modeladas ainda no velho

regimen, começam a experimentar a influencia da nova economia

social, e a conslituir-se em pequenas oligarchias capitalistas,

bastante restrictas, quasi hereditárias.

Volvamos os olhos para a Renascença e ahi encontraremos as

origens do capitalismo moderno ; d'alli o acompanharemos, atra-

vez dos tempos, n'uma evolução constante, como o patriarcha-

lismo das sociedades primitivas, como o feudalismo da idade

media.

Foi, sem duvida, no seio do regimen corporativo que se esbo-

çaram as origens do capitalismo moderno, como, seguramente,

sobre a actual sociedade capitalista se está esboçando o edifício

de uma sociedade nova, a sociedade futura. A evolução domina

profundamente os phenomenos sociaes.

Não praticariamos erro se fossemos aos séculos xiii e xiv in-

vestigar as diversas manifestações do credito, que tornaram pos-

sivel a concentração do capital. Eífectivamente, após as cruzadas,

desenvolve-se o commercio do Levante, animam-se as feiras em
diversos pontos da Europa, passando-se do periodo da economia

natural para o da economia-dinheiro. Surge, dest'arte, o pre-

dominio das classes, que manipulam esse dinheiro, especialmente

os judeus e a Ordem dos Templários, que, no dizer de Léopold

Delislií (^), constituiu o primeiro grande banco internacional

de depósitos.

As grandes feiras do século xiii oíTerecem um singular e in-

teressantissimo espectáculo a quem as contemple, tanto sob o

ponto de vista ethnographico, como sob o económico. Misturam-se

n'ellas os mais diversos povos, trocam-se as mercadorias de affas-

tadas regiões, dá-se uma nova e mais larga feição aos negó-

cios.

A credito, n'uma forma embryonaria, começa a produzir pro-

{*) L. Delisle, Mémoire mr les opérations fínanciêres des TempUers

:

1889.
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digios :— já se nao reclamam para penhor apenas espécies mone-

tárias; bastam objectos materiaes, que possam dar algum proveito

ao possuidor d'elles. Assim se explica como o contracto de mutuo

mais antigo st\ja o de commandita (^).

A quantia emprestada é convertida em valor equivalente

de fazendas, couros, etc, que o capitão do navio ou o carreiro

conduzem a Ceuta e a outros pontos. Era uma commandita a largo

risco, in fortuna Dei. Se as mercadorias chegassem a porto e

salvamento, seriam vendidas em proveito da sociedade e o tran-

sportador teria direito, por exemplo, a 20 por cento de lucro.

Algumas vezes, a commandita complicava-se com operações

de cambio de moedas, abrangendo pagamentos a realisar, em
pontos por vezes bem distantes, h data das feiras ou em prasos

prefixados, tanto ao próprio prestamista como ao seu represen-

tante. Assim, apparece no anno de 1200 a primeira letra de

cambio.

Nas grandes feiras, que centralizavam o commercio das espe-

ciarias do Levante e dos pannos do Occidente, eram conhecidos

os pagamentos por compensação. Pouco era o dinheiro, que an-

dava de mào em mao: trocavam-se, especialmente, penhores, de

forma que, no fim da feira, as lojas dos cambistas constituiam

verdadeiramente aquillo que hoje se chama um clearing-house.

Na industria apparece o uso das vendas a praso. A principio,

a lei prohibia-as ; mas os curtidores de Troyes acharam meio de

illudir a lei e obtiveram do rei, em 1339, o direito de comprar

e vender couros a praso e de fazer até dois reportes succes-

sivos (*).

Todavia, na opinião de Konrad Haebleií, só no principio do

século XII appareceram os negócios propriamente de letras,

cambio e dinheiro, com certo desenvolvimento ('^).

Todas as grandes casas de commercio tratavam de negócios

de letras e transferencias de dinheiro entre os diversos paises

;

mas estas operações eram propriamente um accessorio do prin-

(•) Fag.niez, Doe. rei. à l'liist. da commercc et de rinduslrie.

{-) Fagnikz, Ob. cit.

(') Haebi.er, Die Geschichte der Fvfjger'schen Handlung in Spanien

pag. o.
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cipal ramo de negocio, o qual consistia no trafico de mercadorias.

Os negócios bancários constituíam apenas um appendice dos ne-

gócios meramente commerciaes.

Os empréstimos de dinheiro eram feitos geralmente con-

signando ao banqueiro quaesquer rendimentos, até ao reembolso

das quantias mutuadas. Muitas vezes, esses rendimentos refe-

riam-se a j)ropriedades, minas, etc.

Os Fuggers, que davam leis em matéria de finança, prefe-

riam esta forma de realizar negócios financeiros.

Como os negócios bancários leitos com os governos excediam,

cm geral, os recursos de que um só capitalista podia dispor,

formaram se para cada caso especial sociedades com duração

limitada, com responsabilidade também limitada para com os

soiios, e liquidação logo depois de concluido o negocio (^).

Os Fuggers tiveram importantes negócios em Espanha e Por-

tugal, reservando-nos para fallar d'estes mais adiante.

O governo espanhol convidou, por vezes, os negociantes na-

cionaes e extrangeiros (estes desde 1522) a tomarem participação

nas frotas commerciaes, que en\iava ás Molucas, garantindo

não só uma percentagem no lucro total, proporcionalmente á

erítrada, como também o reembolso do capital, com 20 |)or cento

de juro, no caso de nào ir por diante a expedição. Quem en-

trasse com 20:000 ducados tinha o direito de mandar um com

missario, que acampanharia a frota. Em algumas das expedições,

os estrangeiros, sobretudo os allemaes, contribuiram com (piasi

ires quartas partes do capital (^).

Também em Espanha os Fuggers tiveram de fornecer fre-

quentes vezes os materiaes (madeira, cobre, cânhamo, etc), para

o armamento das frotas da índia.

Os negócios financeiros feitos pelos Fuggers, em ílespanlia, eram

de duas cathegorias

:

i."" Asienlos, ou negócios em que para pagamento do debito

contraindo eram consignados ao credor rendimentos cobrados

em prasos fixos. Essas consignações consisti;un, geralmente,

ení imj)Ostos ou rendas de propriedades. Os credores rece-

ia) K. II.\KiiLi5i{, Oh. cit. pag. 7^

(2) K. IIaeiíLER, Ob. cit. pag. 49.
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biam esses pagamentos das mãos dos contratadores dos im-

postos, que, por seu turno, os cobravam; mas casos bavia em
que os próprios Fuggers figuravam como cobradores de tri-

butos.

2.* Credito e socorros^ ou negócios em que eram feitos em-

préstimos com garantias e cuja importância era, em geral, pe-

quena. Entravam n'esta catbegoria os pagamentos, que os Fug-

gers tinbam de lazer no estrangeiro, por ordem do governo es-

panbol, aos embaixadores de Espanba, etc.
(J)

Os Fuggers exerceram, incontestavehnente» influencia bené-

fica no desenvolvimento da agricultura e da exploração mineira

em Espaidia ;
prestavam-se a collocar vantajosamente n'aquelle

país capitães, que Ibes eram confiados para esse fim (*).

O estabelecimento espanbol dos Fuggers só deixou de existir

no meiado do século xvn.

Todos estes factos encaminbam para a concentração do capital

industrial ; foi, na verdade, o commercio que operou a concen-

tração dos primeiros capitães ; é a industria que passa a uti-

lisa-Ios.

Ao lado do tecelão, por exemplo, que vende o panno tecido

por elle próprio e pelos seus oííiciaes e aprendizes, apparece o

mercador burguez, mais ou menos abastado, que nào tece, mas

que emprega, por sua conta, uma porção de tecelões, afinadores,

tintureiros, etc; limita-se o seu papel a fornecer a lã aos mestres

tecelões das dezasete cidades productoras de pannos e a vender

esses pannos nas feiras ou nas Escalas do Levante.

Fagniez faz notar que esse papel representa o primeiro sig-

nal da «distincção entre commerciantes capitalistas e industriaes

que executam as encommendas d'elles)) ('^). Essa organisação

capitalista encontra-se, por exemplo, em França, na Allemanba

e na Itália.

Para se ter largo conhecimento do commercio do Levante é

preciso ler a obra es|)ecial de Hiíyd «Geschiciite des Levan-

TEUANDELS IM MlTELLALTER» (Stuttgart, 1879, I Vol.)

(') K. Haebler, Ob. cit. pag. H8.
(2) K. Haeblek, Ob. cit. pag. 233 e 23o.

(3) Fagníez, Ob. cit. II.
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Abrange a historia d'esse commercio três periodos, segundo

lÍEYD : 1.^ Os inicios (da invasão dos bárbaros ás cruzadas; 2.°

A florescência) fundação das colónias commerciaes do Oriente,

Syria e Ásia Menor, exploração da Ásia Central, desde o fim

do século XIII até fins do século xiv ;
3.° Decadência (esgotamento

das nações maritimas do Mediterrâneo, ruina dos caminhos para

a Ásia e atravez da Ásia, descoberta de um novo caminho pelos

portugueses).

O primeiro periodo refere-se, especialmente, á epocha do im-

perador Justiniano e tempo dos seus successores ; ao appareci-

mento de Mahomet, até ao começo das cruzadas. O segundo pe-

riodo menciona os Estados fundados pelos cruzados na Syria,

abrangendo as colónias commerciaes existentes e os focos do

commercio de Levante n'esses Estados, Bvsancio sob, o dominio

de Comnenos e Angeli, o império latino, a ilha de Chypre, a

Arménia, o Egypto, o império grego, sob o governo dos Paleo-

logos, os senhorios francos contemporâneos, existentes na Grécia

até á celebração do tratado de Turim (1381), a Bulgária, a Ásia

Menor turca, as caminhos ou vias commerciaes do sul, partindo

do Oriente para o Mediterrâneo, as novas regiões e vias com-

merciaes abertas pelos tártaros (a Arménia menor, Trebizonda,

Pérsia, os paises da Índia, as colónias nas margens seplentrionaes

do Poním, a Ásia Central e a China). O terceiro periodo refe-

re-se aos turcos gregos e francos na peninsula balcânica (1381-

1453) á Ásia menor turca, aos últimos tempos do império de

Trebizonda, ao destino e fim das colónias nas margens septen-

trionaes do Poníus, á Ásia Central, China e Pérsia e, por ul-

timo, ao apparecimeuto dos portugueses nas Índias e á conquista

da Egypto pelos turcos.

Sào curiosos, no livro de IIkyd, os capitulos respeitantes á

peninsula ibérica, especialmente pelas informações que encerram

sobre o commercio dos catalães com a Syria, com o Egypto,

com o império bysantino, com as ilhas do archipelago grego,

etc.

Observa-se que já em 1290 concedia o imjierador Andronico

plena liberdade commercial aos catalães, nos seus dominios, e

que, no fim do século xii, tinham iníluencia considerável em Tyro

(Syria). Cerca de 1293 (1180) apparccem os catalães occupando

uma posição considerável em Glnpre e na Arménia.

O celebre código de direito maritimo « Consolai dei 3Iarn é
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o mais imporlanle e mais seguido para o regulamento do com-

mcrcio do Medilerraueo, nos séculos xiv e w (').

A inlluencia dos calalàes uo Oecidenle europeu luclou van-

tajosamente com a dos genovezes e dos venezianos, até á

tomada de Conslanlinopla (1290-1453). Mas deve obser-

var-se que sào também imporlantes as informações sobre

Monlpellier e seu valioso commercio com o Oriente, por isso

que esta importante cidade, sujeita á dynastia de Aragão, como
Barcelona, desde 1204, deveu a esse commercio a sua pro-

priedade.

Do papel que Portugal desempenhou no mesmo commercio

occupar-nos-hemos mais adiante.

A face do 2.^ volume da obra de Hkyd, podemos estabelecer

a seguinte relação das mercadorias, que constituiam o commercio

com o Oriente e dos compradores d'ellas:

Mercadorias— Espécie humana (escravos) — Productos na-

turaes; — 1, pedra hume ; 2, aloés; 3, âmbar; 4, bálsamo;

5, algodão; 6 benjoim; 7, pau Brazil ; 8. sândalo; 9, costus

;

10, pedras preciosas; 11, marfim; 12, ruivo e outras matérias

tinturiaes; 13, linho; 14, galanga; 15, gallas tinctoria; 16 cravo;

17, Índigo; 18, gengibre; 19, camphora ; 20 cardamomo;

21, grà; 22, coral, 23, lacca; 24, ladaimm: 25, manná; 26, re-

sina-mastix; 27, almiscar; 28, múmia ; 29, nóz moscada; 30, mi-

robolàs; 31, pérolas; 32, pimenta negra; 33, [)imenta branca;

34, pimenta comprida ; 35, rhuibarbo; 30, cássia fistula; 37, aça-

frão ; 38, sândalos diífereiites ; 39, scamonio; 40, seda (como

matéria prima); 41, aslragalo; 42, tutia ; 43, incenso; 44, ze-

doar; 45, canella ; 46, assucar. Productos manufacturados—
1, vidro; 2, fio de prata e de ouro; 3, porcellana ; 4, tecidos

vários: là, algodão, seda, brocados.

Compradores, pela sua ordem:— França, paises de Flandres,

Espanha e Portugal, Inglaterra, Allemanha, Scandinavia e

Rússia.

(í) Traducçào conimentada— Consulat de la Mer ou pandectos du droit

cominorcial el iiiaritiiiiG faisaiit loí eu Kspngiie, on Italie, à Marseillo et en
Anglelerre et consullé pailoiit ailleiirs, coiiime raison éciMte — Tradiiit

du ratahiii eii fraii'^'ais d'après fedi liou originale de Barcelune de Tau
1494... por P. B. Boucheu. Paris 18U8, II voJ.

N.« 2 .4



118

Passado assim em revista o commercio com o Oriente, falle-

mos agora dos judeus.

Por tal forma os judeus exerciam a usura, que luio tardaram

a provocar os protestos dos povos e até medidas repressivas, as quaes

partiram especialmente da Igreja. Effeclivamente, esta chegou a

prohibir-llies que tirassem lucros excessivos, obrigaiido-os, em
certos casos, 6 restituição. Assim, em diversos synodos realisados,

no século xiii, em Avinhào, Narbona, etc, declarou-se que se

devia impedir os judeos de praticar a usura, excomungando todos

os christàos, que se deixassem arrastar a tratar com elles ne-

gócios d'esso género (^).

Nào se julgue, porém, que um grande principio de equidade

determinasse o procedimento da Igreja. Invocava-se o principio do

justo preço (juslum prelium) das coisas, para todos os géneros

serem vendidos por preço equitativo; mas, como demonstra Gi-

KAHD, a noçào de justo preço nào é estrictamente equivalente

aos gastos da producçao ; nao é, [ortanto, a condemnaçào do

principio do accrescímo de valor (-). N'estes termos, a noçào

do preço fica singularmente elástica c o accrescimo de valor

pôde ir tão longe quanto se queira, principalmente fora do mer-

cado local. Era por isso que nem o commercio do Levante, nem
as grandes feiras se submettiam ao justo preço. O commercio do

Levante, es[)ecialmente, permittia realisar lucros consideráveis

porque se exercia em mercadorias riquíssimas, com peso di-

minuto.

Explica-se pela usura uma boa parte das perseguições sof-

fridas pelos judeus e que se manifestaram sob variadas formas,

entre as quaes se destaca a de pesados tributos. Ricardo Co-

ração de Leào obrigou-os a pagarem um imposto equivalente á de-

cima terceira parte das rendas do Estado.

Em todo o caso, nos primeiros assomos do capitalismo, no sé-

culo xiii, a figura do judeu apparece-nos dominante:—dominando

as sociedades, porque, serdioresde fortunas colossaes, até aos pró-

prios reis enipreslavam dinheiro; dominando o commercio, por-

que depondi.un delles os recursos para alimentaras communica-

çôes entre a Europa e as outras partes do mundo ; dominando

(') CM. IIiírF.LÉ, Ilistoin' (icnórale des conciles.

(^) GuiARD, IJisloire de 1'tkonomic sociale jusqu' à ia fin dn XVI° siède.
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a industria, porque tinham nas suas màos os destinos de fabricas

importanlissinuis e, |)()rl;inlo, a soitt; dos seus operários; domi-

nando, einíim, os negócios, com a pujança da sua actividade e a

valia dos seus recursos pecuniários.

Examinemos ainda outra lace da questão:

A constituição dos meslo-cs ou o/ficios dá-nos o singular aspecto

da organi/.açào do Irahallio no século xii.

O meslcreiro precisava, para exercer o seu mister, de quali-

dades pessoaes e recursos (posses).

Os estatutos francezes dos mctiers dizem expressamente: Qui-

conqucs vciit eslre de lei mestier, eslre le piiel poer lanl quil

sache le mestier et ali de col» (^ .

As posses precisas para os diííerentes mesteres variavam muito,

sendo certo que houve sempre grandes diííerenças nos limites,

que lhes eram maicados. Assim, no século xiii havia em Pariz,

sej^undo o a Registre dela laille)) (1292), um chapelleiro, com
19.000 francos de rendimento annual ; um fabricante de pannos,

com 9.000; vários, com mais de 5.000; mais de cem com ren-

dimento superior a 1.000; tendo a maior parle rendimento su-

perior a 2o0 francos.

Mahtin-Saint-Léon, no seu livro aHistoire des corporations))

(1897) menciona os seguintes rendiuicntos: Mais de 1.000 fran-

cos, 1; 5.000 a 10.000 francos, 6; 1.000 a 5.000 francos,

121 ; 250 a 1.000 francos, 375; 50 a 250 francos, 821.

Houve sempre enormes diííerenças entre os rendimentos de

artífices do mesmo officio. Por exemplo : entre os fabricantes de

tecidos de là de Francfort Vm, "o século xiv, havia onze que

tinham o direito de fabricar 30 peças de panno e 49 que só po-

diam fabricar i peças (*'').

Na legislação allemà, franceza e ingleza dos séculos \i\ e xv
acha-se nitidamente expressa a aílirmaçào de que o arlifice as-

pirava a ganhar o bastante para \iver e nào mais, cada qual

d(Mitro dos seus limites.

Assim, a formação dos mesteres, com todas as suas disposições

6 legislação, tendentes a regularisar a producção e a venda dos

(') E. LKVASSELin, Hisloire des classes oiivrlères et de 1'indusirie cn

France. pají. 79.

(^) \V. SoMUAUT^ Der Moderne Kapitalisinus, l, i)ag. 82.
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productos, nào tinha caracter essencialmente capitalista. Des-

tinnva-se, sobretudo: 1.^ a facilitar a producçào, tornando inde-

pendente o arliOce; 2.*^ a transmitlir e conservar o saber technico

e os segredos do oílicio ; 3.^ a promover uma legislação, interna

e externa, favorável aos mesteres (^).

Segundo WhiiNtR So.mbaut, as condições fundamentaes para

a existência dos mestereiros eram as seguintes:

I. CoxDiçõi:s DE população:

a) Augmenlo progressivo da população.

b) Augmento da densidade da população.

II. Condições teciimcas dií producçÃo e venda :

a) Estabilidade dos preços das matérias primas

:

b) Condições tecbnicas da producção próprias do mestereiro,

por exemplo, pouca variedade nos productos a fabricar, au-

sência de modas, longo tempo empregado em fabricar um
objecto.

c) Venda segura n'um mercado estável e firme, em que não

haja desequilibrio entre compra e producção, antes um excesso

do pedido sobre a producção.

cJ) Desenvolvimento seguro do mercado, motivado pelo aug-

mento das classes compradoras, que cresçam mais rapidamente

do que a classe dos fabricantes.

e) Permanência e estabilidade dos preços a uma altura grande,

absoluta, em comparação com os preços das matérias primas (^j.

A epocha em que estas condições se aproximam mais da sua

realisação simultânea foi o começo da Idade Media.

Na Idade Media também, a accumulação de grandes somnias

de dinheiro e a formação de grandes conjunctos de propriedades

materiaes de toda a espécie constituiram se: na camera apostólica,

nas ordens religiosas de cavallaria, nas mãos dos reis de França

e da Inglaterra, nos senhorios c nas cidades.

1.° Na camera apostólica. — Já no século xiii eslava aper-

feiçoada a organisação financeira pontifícia, cujas bases foram lan-

(1) W. SoMBAnT, Oh. cif., T, pn?. nO.
{^) W. SOMUARTj Ob. cil., \, pílg. 109.
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çndas por Iiinoroncio iii (1198 e 12IG). As rendas, dadivas,

impostos, clc, vindos de toda a jiarle, eram transformados em
moeda.

Os maiores rendimentos provirdiam das decimas para as cru-

zadas. As sonmias provenientes d'esse imposto, qne nào era

animal, sào calculadas, no século xiii, em 3.500 a 1.500 contos

de reis, moeda actual.

Clemente v deixou na Cúria um thesouro, cujo valor é calcu-

lado em mais de 2.300 contos, moeda actual.

2." 0/y/c/].s reUglosas da cavallaria,—As sommas accumuladas

pelas ordens religiosas de cavallaria eram consideraAclmente su-

periores ás da Cúria romana. Proviídiam, geralmente, de rendi-

mentos de terrenos e propriedades, que se espalhavam por todo

o mundo conhecido.

Os Templários tinham, no século xiv, propriedades em toda

a Europa.

O numero de solares dos Templários era, no século xni, de

9.000; em 1307, era de ÍO.oOO. O dos Hospitaleiros era de

19.000.

Cada solar podia sustentar um cavalleiro e armal-o, o que

correspondia a um rendimento annual dos Hospitaleiros de 7.000

contos de reis e dos Templários de 9.000 contos.

iMiciiiíLET deíine n'i'Stas conceituosas palavras o caracter dos

Templários: «Com taes privilégios, taes riquezas e taes dominios

era-lhes bem dilTicil manterem-se humildes» (').

E um insuspeito historiador porluguez caracterlsa n 'estes

termos o procedimento dos mesmos Templários: «luitrára o

grào-mestre em França, vindo de Chypre, aonde se retirara com
os mais catholicos na ultima e infausta derrota da Palestina. No
mesmo anuo se tiraram inquirições dos costumes depravados e

infames dos Templários c no de 1307 já estava j)reso o grào-

mestre e sessenta e tantos cavalleiros» Ç^).

3.° Reis de França.— Nos séculos xiii e xiv, o rendimento

annual dos reis de França era de 800 a 1.000 contos.

(O J. Mir.HiíLET, Hisfoire de France, IV,. pní». ^9.

(') Fr. Bkux.mido n\ (à>st.\, Histovia da hilitdv Ordem de N. S. Jesus

Chrislo, pag. IIG.
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4.° Reis de Lifjlalerra. — Tinham, no século x'V, a media tle

1 5-.000 a IG.OOÓ coiilos de reis de reiídimeiílo animal.

5.° Senhorios. Variavam as rendas dos senhorios, abran-

gendo sob esta designação aquelles qne tinham rendimento im-

portante proveniente de fundos, terras ou outros dominios. Dos

rendimentos d'um duque de Flandres, d'um duque inglez aos

rendimentos de um simples seidior feudal ou squire, ia, como 6

natural, grande distancia.

e."" As cidades. Na Idade Media, só Veneza, Milào e Nápoles

tinham rendimentos que se npproximassem dos do Papa ou dos

reis. Em 1492, Veneza tiidia 200 contos de reis; Milào e Ná-

poles 120 contos de rendimento annual.

Londres, Paris, Barcelona, Sevilha, Lisboa, Bruges e Gand,

tinham grandes rendimentos.

As descobertas maritimas do século xv provocaram a abertura

de novos mercados e novos centros de producçao.

As feiras deLyon tornaram- se, no tempo de P^ranciscoí, a grande

Bolsa inlernacional de mercadorias e valores mobiliários. Os

grandes bancos de Augsburgo e Nuremberg, os Welser e os

Fuggers dominavam o mercado dos metaes.

Por tal forma se abusava do credito que, no começo do sé-

culo XVI, houve em Paris uma bancarrota de 4 milhões de

francos.

Em 1620, começou a lançar-se nas letras de câmbios a clau-

sula á ordem, que lhes veio dar consideráveis facilidades de cir-

culação e transmisstio (^).

Coincide com esse prodigioso desenvolvimento do credito o

desenvolvimento de novas industrias, taes como as industrias do

livro e as do luxo, as industrias da BenasccHça.

A concentração do capital só se opera, porém, verdadeira-

mente nos dois séculos seguintes, especialmente na grande in-

dustria.

P^ssa concenlraçào operou-se com tal rapidez, que chegou a

alarmar muitos espiritos. Colbert fez esforços para multiphcar

as manufacturas, a fim de obrigar os mestres a dar mais alguma

coisa aos operários, «de modo que os mestres de uma só ma-

(^) Fagnikz, Economie sociale de la Franco, sous Henri IV»
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nufrtcturo iiào se tornem senhores dos operários, aos quacs nào

dariam senào o (jue lhes aprouvesse» (').

Apesar, porém, de todas as precauções, a concentração foi

por diante.

As pcíjuenas industrias iam tendendo a desapparecer e no sé-

culo XVIII \em()s já o capilid assumir o [lapel de dominador e so-

herano. As greves de operários tornam-se frequentes e ató as

cohgaçòes de induslriaes se estahelecem, por vezes.

Sào os aspectos d 'essa poderosa evolução que vamos exa-

minar em Portugal, por isso que, mais ou menos intensamente,

ella faz sentir até nós os seus eííeilos.

IV

Origens do capitalismo oiu Portugal

Acompanhando as mais remotas manifestações da evolução do

capitalismo moderno em í*ortugal, teremos de ir buscar as suas

raizes ao século xui, se bem que a éra capitalista principie, pro-

priamente, como já dissemos, com o século xvi.

No século XIII começarão, portanto, as nossas investigações

:

Século XIII

O século XIII abriu por uma forma devastadora na Europa.

O luto e o pranto rompiam de todos os ângulos do reino e a

população da peninsula, rareada pelo flagello, só ao cabo de

muitos annos se restaurou do enfraquecimento (^).

Foi por meio da crescente riqueza monetária do po\o, que

nos meiados do século xiii começou a simplificar-se a machina

complexa da fazenda publica e os chamados foraes de Aííonso iii

(') ('iLLEiJi.s, Histoire et irr/ime de la grande industrie.

(^) Chrunicon conimbricense. Esp. Sa(ji'ad.^lum. i23.°, pag. 333.
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sao, no sen máximo numero, o monumento c a expressão d'cssc

lacto (»).

Antes d'isso, no século xi a moeda era rarissima e assaz rara

ainda no século xii.

A passagem para a economia-dinheiro faz-se lenta, mas

progressivamente : os vestigios do apparecimento da moeda tor-

nam-se de cada vez mais distinctos, se hem continue a subsistir

nos aí^oramentos e foraes primitivos o tributo fixado em géneros.

Ao mesmo tempo, accentuam-se o movimerito commercial,

o accrescimo da riqueza e o maior giro dos metaes amoe-

dados.

E essa transformação, por mais que pareça restricta a um
facto de caracter precisamente económico, é, realmente, um fiicto

de alcance politico, por isso que a substituição das multiplicadas

rações, direituras, forragens, colheitas, etc. por uma renda certa,

em ouro ou prata, libertava os concelhos das prepotências dos

ricos-homens e dos prestameiros, minorando os abusos e vexames

praticados pelos officiaes do fisco.

Mas no valor da moeda havia uma tal incerteza, que produziu

graves transtornos e j)rovocou sérios protestos. O rei disfructava

o direito da quebra, que se marcava, ao que parece, de sete em
sete annos ; mas de tal forma o augmento do valor nominal da

moeda antiga e a cunhagem de outra nova viciada levantaram

reclamações, que, de commum acco^do, os prelados, os barões,

as ordens monásticas e militares e os concelhos pediram a con-

vocaçfio das cortes de Coimbra, em 1261, nas quaes, após dis-

cussão agitada, se decretou que as moedas antigas fossem res-

tituidas ao estado primitivo, que nunca mais n'ellas se fizesse

alteração do valor nominal ou real e que as novas, que o rei

começíira a cunhar, e que eram de inferior toque, valessem em
relação As antigas, na razào de quatro para três (^j.

Essa concessão foi, porém, conquistada por uma forma ex-

tranha:—pela imposição de uma derrama única, mas geral, sobre

a propriedade, pagando-a apenas os possuidores de bens até mil

(*) A. Herculano, Hi^fnrid dr Porfitgnl, tomn 3.°, pní?. ")7.

(~) Aclas lia» curtes de (.'oiinbra de 11 de ubiil de i2()l, no Livro I de
A ífanso III.
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libras, ficando Iodas as forlinias, que excedessem mil libras,

isentas de serem tributadas pelo excesso.

Obedecia, evidentemente, o plano ao propósito de lançar so-

bre o povo o encarp;o da remissão da moeda, como vieram pro-

val-o mais claramente as isencòes absolutas e directas aos bispos,

com alguns dos seus familiares, aos cbefes das ordens militares,

aos reli«:iosos, aos cavalleiros de espada á cinta e seus filbos, ás

donas nobres, aos cónegos e raçoeiros das catbedraes, notando-se

ainda que para os burguezes ricos dos mais opulentos concelhos

o gravame era leve.

Faz notar Alexandre Herculano, e com razào, que os debates

das cortes de Coimbra trouxeram como consequência pòr cobro

ás pertuibaçôes, que a cubica ou as necessidades dos principes

podiam, de annos a annos, produzir na situação interna e ainda

externa do reino (^).

A esse tempo, a igreja portugueza chegara aò cumulo de

poder, como nos dá conta CoEi.iio da Rocha (^j ; dis()unha de

varias riquezas, adquiridas, na sua maior parte, ()or doações, que

os reis e os grandes senhores do paíz eram os primeiros a animar

e cujos motivos se podem encontrar na piedade, no medo, no

interesse, mas especialmerde n'uma falsa comprebensao do es-

pirito religioso, como se deprehende de factos revelados por

ScHAKFFEii, na sua «Historia de Portugal» (•^).

Foi assim que o clero adquiriu vastos dominios; assim se tor-

nou rico, de modo a constituir uma verdadeira força.

A tal ponto chegou a absorpçào, que D. Diniz promulgou a

lei de 10 de julho de 1286, restabelecendo o preceito de uma

lei de 1211, diclada por AíTonso ii, mimdando que os prédios

comprados pelas religiões e pelos membros do clero fossem ven-

didos, no praso de um anno. (^)

Por outro lado, a diííusào das instituições vinculares, conhe-

cidas pela denominação de morgados, especialmente no ultimo

quartel do século xin, muito contribuiu para immobilisar a terra.

(*) A. Herculano, Ob. cit., tomo 3.^ pag. 72.

(2) (]. DA Rocha, Ensaio sobre a historia do governo e da legislação de

Porlugal, etc. |)ag. ofi.

(3) ScíiAKPFKH, Historia de Portugal, Iraducção portuguez;i, pag. 135.

(^) ÍU:brf.lo da Silva, Memoria sobre a popuhirão e a agricultura de

Portugal, pag. 135.
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por isso que dava em resultado ser dotado um só filho, á custa

de todos os outros. Bastos vezes, esse individuo era um inepto

ou um ocioso, incapaz de dedicar uma parcella de intelligencia

ou de actividade á cultura da terra.

D'est'arte, comprometlia-se consideravelmente o desenvolvi-

mento da riqueza publica e da particular.

Ao lado do clero e dos morgados, que englobavam terras e

capitães, estava uma entidade, que mais assiduamente manipulava

o dinheiro. Eram os judeus.

Ao fundar-se a nacionalidade portugueza, os judeus espalhados

pela peninsula ibérica já gosavam de relativo bem-estar e a sua

situaç?io era o mais lisongeira possivel (^). Os primeiros monar-

chas usaram para com os judeus uma politica de provada tole-

rância, chegando Affonso Heniiques a ceder em propriedade

a Yahia-aben-Yaísch, um dos judeus mais nobres de Portugal,

que se dizia descendente da casa real de David (^) algumas al-

deias, permiltindo-lhe usar brazào, tudo isto em recompensa

do auxilio, que lhe prestara, para a hbertaçào do solo portuguez

do dominio dos mouros.

As fortunas de alguns judeus estabelecidos em Portugal eram

collossaes. Kaisehling referese a um dos homens, que mais

influencia teve no tempo de D. Diniz, o arrabi-mór D. Judáh,

que o monarcha chamou para gerir os negócios da fazenda ; era

lai a sua fortiuia, que estava habilitado a emprestar a somma de

6000 libras para a compra da villa de Mourão ('^j.

Mas as ambições desmedidas dos judeus motivaram, mais tarde,

medidas repressivas. N'um documento do reinado de Afíonso iii,

de í2o4 ou 1261, lé-se: «he estabeleçudo pola maliçia dos

judeus que como alguém deles tirar emprestado nunca cresça

mais do cabo corno quer que mujtos estes seiam feitos auendo

começo do primeiro stromento» (*).

O incêndio da judiaria inteira de Lisboa deu em resultado a

sabida de muitos judeus importarites para Castella, onde, diz

Kaisiíkling, pouco havia que os altrahisse (*').

(i)
J. Mendes dos Me^iediòs, Os j)(fJnts em Portuçial, pag. 116 c 119.

(2) Kaisruling, Gescliichte der Imlcn ín Portugal, rap. X.
(^) Kaiseuling, Ob. cit. pag. 19.

(^) VorliKjdUiie Monumenta Ilislorica, pag. 250.

(•'} KaiseulIíNG, Ob. cií.j, pag. 20.
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Ao lodo (los judeus cstnvam os Templários, com planos exagge-

radiuiHMíle ambiciosos.

A Historia de Porlugal, no scciílo que esludamos, oííerece

bastas provas d'cssa amhiçào c das represálias, q\ie ella níio-

tivou. Como desenvolvimento da vida municipal vaFiios assistindo

a uma serie de fjictos, que, |)or muilo diversos que pareçam,

tèem, todíivia, entre si analogias palpilanlr-s.

Na evolução do municipalismo apparecem-nos. mais de uma vez,

os Templários, com o seu poder absorvente.

Cita líerculano (^) que o concelbo da Guarda dera aos Tem-
plários, nos termos da villa, na aldeia ou lo^ar de Touro, herda-

mento suiliciente para ser lavrado com seis jugos de bois. Fo-

ram n'o elles dilat;indo pelos terrenos adjacentes. «Os da Guarda

parece terem tolerado estas usurpações ; mas, quando viram que

os templários construiram alii um castello, marcharam contra elles

e derribaram-lh'oj).

Para o estudo do capilalismo, sob o ponto de vista portuguez,

tudo quanto se sabe sobre os Templários está referido 6 ordem

de Chrislo, cujo mestrado veio a encorporar-se na realeza e os

seus bens tornaram-se bens da coroa (^).

Século XIV

Reproduzem-se e continuam-se no século xiv muitos dos factos,

que acabamos de enumerar.

Os primeiros tempos da organisaçào do reino de Portugal nao

foram, pois, propicios íi constituição da propriedade capitalista.

As guerras assoladoras contra os sarracenos, as luctas contra os

reis de Leào, as discórdias civis, profundamente devastadoras—
tudo isso era uma causa violenta de perturbações. Nas regiões do

sul do reino, especialmente, a lucta. demorando-se, atrasou por

séculos a população e a cultura.

(') A. IlRncuLANO, Historia de Portugal, tomo 4.", pag. 183.

(^) n. . . a-í jurisdicções, senhorios, caslellos e comnioiulas, e mais l)ens

(Vesta iiifeliziiiiMilc gloriosa r(*ligião, passar.iin paia a gioi'iosaiiieiite feliz

Ordem ilc VAmsU}..^— '<Supi}. Iiis}. nu Meiít. eXot. da celebre Ordem dos Tem-
planos-, Alex. Ferreira, 1735, antcloquio.
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Com o decorrer dos tempos, a população foi crescendo, porém

com pouca intensidade, sobreludo lóra dos concelhos. E certo

que as municipalidades se íwilaleccram ; mas nem o trabalho nem
a producçao acompaidiaram esse progresso. O desenvolvimento

dos factores da verdadeira riqueza económica era embargado

pela viciosa organisação da pro[)riedade, pela iniluencia eslerili-

sadora de muitas instituições e também pela acçào frequente e

funesla das guerras, das epidemi.is, da fome e dos terremolos,

nào devendo esquccer-se a oppressào, sempre crescente, do clero

e dos nobres.

Collocamos em primeiro lugar, e com sobeja razào, a viciosa

orgaiiisaçào da propriedade porque, em verdade, foi cila que mais

contribuiu para a decadência da economia rural do paiz. A essa

causa junta Kebello da Silva os encargos, que oneravam a pro-

priedade, a desigualdade da condição civil das pessoas, a falta

de segurança, entào quasi geral, e os obstáculos suscitados pela

organisaçào quasi anarchica do imposto, do commercio e do tra-

balho (1).

As maiores e melhores propriedades estavam em poder das

corporações de mao morta, das ordens militares, dos ricos-ho-

mens e do rei. que as alienava frequentemente do dominio da

coroa, para saciar a ambição das classes privilegiadas.

Os aforamentos collectivos de casaes encabeçados, tvpo se-

guido na provificia de Entre-Douro e Minho, com maior con-

stância do que nas de Traz-os-Montes. Beira, Estremadura e

Alemtejo, favoreciam mais os progressos da cultura do que as

bases adoptadas para a povoação das localidades de outras cir-

cumscripções (-).

Assumiam, no século xiv, as proporções de verdadeira ex-

torsão as clausulas impostas pelo soberano aos colonos nos em-

|)razament()S dos reguengos, pelas cor[)()rações religiosas nos seus

vastos domiriios e pelos senhores seculaies nos aforamentos dos

dilatados ermos devidos á munificência dos principes.

Por outro lado, os rigores do fisco, a avidez dos senhorios e

(') Rkbello da Silva, Memoria sobre a população e a agricnllura de

Portuijal. p;ig J.'!0.

(2J Hkbello da Silva, Ob. cit.
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donatários, compromotliam o desenvolvimento da riqueza nacional,

consideravelmente ameaçada e ferida pelas guerras e discórdias

incessantes, que levavam a destruição c a mina por toda a

parte.

Ao mesmo tempo que D. Fernando se sentia pródigo de

rendas publicas, do thesouro próprio e dos bens da coroa, li-

beralisando as mais largas doações aos fidalgos castelhanos do

seu partido e aos portuguezes do seu valimento, as cearas eram

calcadas aos pés de cavallos e os celleiros despejados pelas vio-

lências da melicia (^).

Pelo que diz respeito á iniluencia dos judeus, limitar-no-hemos

a observar que a protecção dispensada por D. Diniz levantou ca-

lorosos protestos, os quaes se fizeram especialmente sentir na con-

córdia celebrada em Lisboa, em 13i7 (-).

D. AíTonso iv deu ouvidos a esses prot(ístos, promulgando uma
serie de medidas, especialmente respeilantcs a impostos e usuras.

Quer comprasse, quer vendesse, fosse para uso próprio ou para

alheio, o judeu pagava sempre e a todos os resj)eitos. Quanto á

usura, o rei prohibiu-a e estabeleceu que quem a exercesse per-

deria a usura e a somma emprestada (^).

D. Pedro i seguiu as tradições de seu pae ; mas a oppressào

contra os judeus nào chegou tào longe como em Espanha, onde

lhes era defezo poderem adquirir bens de raiz. Esla concessão

atrahiu para os judeus porluguezcs maior somma de capitães,

como prova o fado, referido por Bhandão, na «Monarchia

Lusitana», de um repatriado de Navarra ter \indo insliUiir um
morgado de muilas quintas, nos arredores de Lisboa (*).

Nào vem para aqui relatar por miúdo as peripécias da famosa

conspiração contra D. Joào, rei de Caslella, em que entrava,

como principal figura, o conde de Trastamara, servindo de in-

termediários dois judeus e D. Leonor Telles. Com a entrada de

D. Leonor no convento de Tordesillas, vários judeus partidários

da sua politica refugiaram-se em Castella, abandonando todos os

bens (pie possuiam em Portugal, dos quaes o mestre de Aviz

(^) Rebello da Silva^ Ob. cit., pag. 138.

(2) Monarcliia Lusitana, VII, pag. 8fi.

(3) Ord. Affonsina^, I. 1>.° lil. LXXXXVÍ.
(^) Monarchia Lusitana, t. tí.° 1. XVlll^ pag. 14 e lo.
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se aproveitou para espalhar profusamente benefícios e doações,

entre vassallos que se linhaníi nolabilisado no amor á causa da

liber(iade.

Assim, por exemfdo, a Vasco GonçaUes Camello deu a renda

dos direitos dos judeus do Porto, Gava e Monchique {^), a D.

Nuno Alvares Pereira os bens de D. David Negro, assim como o

ser\iço real dos judeus de Lisboa (-), etc.

Ao findar o século xiv, contrastavam com as crueldades de que

os judeus eram victimas em Espanha as concessões de toda a

ordem, que em Portugal lhes eram outorgadas por D. Joào, cuja

tolerância se revelava nas leis, que promulgava, e nos privilégios,

que concedia (•^).

Passando a examinar a influencia dos Templários, achamos,

no começo do século xiv, o bispo da Guarda, como procurador

do concelho de Idaidia Velha, representando a D. Diniz contra

o senhorio dos Templários, nào só na Idanha, cujo foral se oppu-

nha a que o concelho sahisse do immedialo dominio do rei, mas

exigindo também que se lhes tirasse o de Proença e do Rosma-

ninhal, para estas villas ficarem consideradas como dej)endencias

da Idanha (*).

A representação diz assim :

«Vosso tio D. Sancho, povoando a Idanha, deu-lhe lermos, a

que pôs marcos. Sem consentimento, antes contra vontade do

concelho, o mestre Pedro Alvitiz passava Proença e o freire

Estevam de Heaumont o Rosmaninhal, ficando ambas as po-

voações situadas dentro de marcos, que assignalam os termos. E
agora a Ordem passou os dois legares, apesar da opposiçào do

concelho de Idanha Velha, ao qual devem pertencer e ao qual

os moradores d'esses legares devem servir e guardar respeito,

como é costume dos aldeiões para com os respectivos cidadãos,

em cujos termos vivem e cujo foro hao»

De resto, a esse tempo, como se sabe, a Ordem dos Templá-

rios era suj)primida em todos os Estados da chrislandade, «como

inútil ou perigosa» (•^).

(>) Monarrhia Lusifana, 1. cit. pag. 595, col. 1
''

(') Munuidiid Lusitana, iljid. pag, 5t\, col. "2.^

(') Oídcnarurs Offnnsinas, I. 2."

(') A- Hkiícii-ano, /y/.s7or/ í di' Portiifial, t. 1.", |):ig. 181.

(••) .1. MiciiELET, Úisloire de Francês IV, pag. 74.
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Em Portugal foi extincta em 1311, a despeito do que aíTirma

acerca da [)ureza da Ordem fr. Bernardo da Cosia na sua «His-

toria da Militcir Ordem de Christo» (^).

Pela exlincvào, os Templários foram privados dos b<ms da

Ordem, (|ue eram valiosissimos, como se depreheude das próprias

palavras de fr. Bernardo da Cosia (juando escreve: «Prova-se

de tantas e tào magnificas doações, que desde a primeira intro-

ducçào, elles tiveram n'este reino até sua fatal extincçao, assim

feilas pelos reis, como pelos vassallos d'elles successivamente,

pelo espaço de tantos annos». Estas aílirmativas são confirmadas

na Historia da Ordem Militar de Christo por um sem numero
de documentos de doações.

Em que consistiam os bens sequestrados, dil-o Alexandre Fer-

reira quando especialisa «os thesourcs, as rendas, as jóias, as

alfaias, as escrituras» (-).

A inveja dos reis níio contribuiu pouco para a queda dos

Templários. Bastava para isso a mageslade com que se tra-

tavam os grào-mestres. «O trato era esplendidissimo ; a meza
í'ran(|uissima ; a dependência muito grande ; o cortejo extraor-

dinário, porque nào era só dos muitos cavalleiros, como súbditos,

mas dos que o queriam ser como dependentes e descrevem

muitos authores que a magestade da sua corte em nada cedia á

da coiôa de França» ('^).

fContinúaJ.

(') "Muitas o repetidas inquirições publicas e i)articulares se tiraram
dos procedimentos dos Templários n'este reino c nas Ilespaniias, assim
como se tiraram em b'rança e mais provincias da cliiistandade. Emquanto
ás que se praticaram em Portugal, em Castella, Leão, etc, elles sahiram
como o ouro das chaminas do fogo.» — Fr. 13. da Costa. Historia ihi Militar

Ordem de N. S. Jesus Cliristo, pag. 11(3.

(~) A. Feiuuíiha, Moiiorias da Ordem dos Templários, pag. 70.

(•*) A. Ferreira^ o/j. cit.
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Correspondance íVHehmite et de Stieltjes publiée par les soins

de B. Rajllaud et //. Bouuget. Paris, Gautliier-Villars,

1905-1906.

A correspondência entre dois grandes homens que se occupam

dos mesmos assumptos, ó quasi sempre extremamente iiistructiva.

Permilte muitas vezes seguir a evolução das suas ideias no estudo

das questões que consideram, appreciar as dílíiculdades que encon-

tram, e coidiecer outras circunstancias, mais ou menos interes-

sanles, que na maior parte das vezes, a memoria ou nota onde

publicam o resultado final das suas indagavôes, nào revela.

Está n'este caso a interessantíssima correspondência entre

Hkiímite e Stiei.tjes. O primeiro um grande mestre, o segundo

um grande discipulo, que, cultivando ambos com grande amor a

theoria dos números e a tlieoria das funcçôes, vào communicando

um ao outro os resultados que successivamente vào obtendo a

respeito d'estas theorias, collaborando mesmo algumas vezes

juntos para resolver as mesmas questões. Infelizmente, já ambos
falleceram, o primeiro em idade avançada depois de uma vida

cheia de gloria, inteiramente consagrada á sciencia, o outro novo

ainda, quando tanto havia a esperar do seu bello talento.

São considerados nas cartas a que nos estamos referindo

muitos e variados assumptos scientificos, e nao nos é porisso

possivel dar aqui indicação d'elles. Revelam todos os altos dotes

de intelligencia e a delicadeza de sentimentos dos geómetras

eminentes que as escreveram, e, em especial, nas de Hermite
aquella aíTectuosidade tào conhecida de todos os que tiveram a

felicidade de ter relações com este grande geometra.

Foram M. Baillaud e M. BouRdEr, amigos e companheiros

de SiiKMJES na Universidade de Toulouse, que dirigiram esta

publicação, com o que fizeram um serviço importante a todos os

N.oâ
. . 5
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que amam as sciencias mathematicas. As cartas nella contidas

estào distribuidas por dois volumes, o primeiro dos quaes contém

ainda uma interessante noticia biographica sobre Stieltjí.s, redi-

gida por M. BouRGET, e um bello prefacio, devido a M. Picahd.

C. HiíHMíTE : OeiívreSy t. I. Paris, G. Villars, 1905.

O nome de Cii. Hermite occiípa um dos primeiros logares na

lista dos geómetras mais eminentes que floresceram no século xix.

Na Ariíbmetica superior, na Álgebra e na Analyse, ramos das

sciencias mathematicas a que consagrou a sua attençào, deixou

numerosos e brilhantes vestigios do seu poderoso génio. A lei-

tura dos seus trabalhos é das mais attrahentes, nào só pelo valor

dos resultados que encerram, como também pela forma elegante

e expressiva como sâo apresentados. Her^muji:, ao contrario de

alguns outros inventores, prestava muita attençào ao modo de

expor os resultados das suas descobertas. IManifestando a sua

opinião a este respeito, dizia-nos elle em uma carta que nos fez a

honra de nos dirigir em 14 de dezembro de 1885: après le íra-

vail de llnvenlion, il en a un autre donl nos mailres en Analyse

onl dorme Vexemple el h modele, de sorte que les oeuvres de Gauss

et de Jacobi joignent à 1'importance et à Yéclat des découverles le

mérite d'une forme parfaile. Aos nomes tào justamente mencio-

nados n'esta passagem pôde reunir-se também o nome do grande

mestre que as escreveu, e para o justificar basta ler os seus

admiráveis Cursos de Analyse da Escola Polytechnica e da Facul-

dade de Sciencias de Paris.

A carreira de Hkhmitk foi longa e inteiramente consagrada á

sciencia. Porisso os seus trabalhos sao numerosos e estào espa-

lhados pela maior parte das collecçôes mathematicas do mundo,
cujos directores procuravam, como grande honra para essas col-

lecçôes, a coUaboraçào do grande geometra Irancez. A Academia

das Sciencias de Paris tomou sobre si o promover a reunião

d'ellas em uma obra única, prestando assim um alto serviço aos

geómetras de todos os paizes, e uma bella homenagem ao sábio

que tanto honra deu a esta alta corporação scientiíica.

O primeiro volume d'esta obra está publicado. Encontram-se

?relle os primeiros trabalhos que Hkrmitk consagrou h theoria
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das luncçòes elliptiras e abolianas, entre os quaes as cartas a

Jacobi sobre estas ultimas funcçôes, que se tornaram célebres e

que chamaram pela primeira vez para elle a attençào dos geó-

metras. Contem também este volume muitos trabalhos consa-

grados A thcoria dos números, A (heoria algébrica das formas,

etc, de que nào nos é possivel dar aqui noticia detalhada. Como
introdiicçào, contém ainda uma noticia magistral sobre a obra de

Heumite, objecto de uma liçào feita por M. Picaui) na Sorboime

pouco tempo depois da sua morte.

G. Darboux : Notice hislorique sur Ciiáules Heumite, Paris, G.

Villars, 1905.

Do trabalho de M. Picaru mencionado no fim da noticia pre-

cedente convém approximar aquelle cujo tilulo vimos de escrever,

o qual foi lido na sessão publica da Academia das Sciencias de

Paris em 18 de dezembro de 1905. Em um e outro é feita de

um modo profundo a analyse da obra scientifica de Hekmite.

Este ultimo contem ainda informações vivamente interessantes

sobre a sua vida tào simples e tão sympathica. Sào dois traba-

lhos admiráveis, que devem ler todos os que quizerem estudaras

obras de Hehmite, para bem poder avaliar a importância das

descobertas que encerram.

E. Borel: Leçons sur les foncltons de variables reelles et les dé-

veloppemettts en séries de poJynornes. Paris, Gauthier-Villars,

1905.

Este importante opúsculo faz parte da collecçào de monogra-

phias sobre a theoria das funcçôes que, debaixo da direcção de

M. Borel, está publicando M. Gauthier-Villars, e conlem as

lições feitas na Escola Normal Superior de Paris por aquelle

eminente geometra, durante o semestre de inverno de 1903 a

1904, as quaes foram redigidas por M. Fréchkt.

Abre a obra por um capitulo consagrado á theoria das colle-

cções de pontos; ao qual se seguem dois outros consagrados ao
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estudo da noçào de continuidade das funcçôes e ao estudo da

noçào de correspondência quasi unifornne, introduzida pelo auctor.

Depois nos capitulos 4.^ e 5.^ é estudada com profundeza e

desenvolviníiento a questão da representação das funcçôes de

variáveis reaes por series de polynomios. O caso das variáveis

imaginarias é também estudado em uma nota importante, que a

este livro junctou M. Painlkvé.

R. Baiue: Leçons siir les fonclíons discontinues. Paris, Gauthier-

Villars, 1905.

Este bello livro pertence á mesma collecçào de monographias

que o anterior, e contem as lições professadas por M. Baire no

Collegio de França em I90i. O objecto d'estas lições foi, como

diz M. Baike, procurar as funcçôes descontiruias representáveis

por séries de fimcçôes continuas. Para estudar este assumpto, á

qual são cotísagrados os capitulos 1.^, 4." e o.'' do livro men-

cionado, sào também consideradas, nos capitulos 2.*^ e 3.", algumas

questões relativas á theoria das collecçôes de pontos e á theoria

dos números transfinitos, que para isso é necessário conhecer.

Acrescentaremos que esta monographia, como a precedente e

todas as outras da mesma collecçào, das quaes se deu noticia no

Jornal de Sciencias malhemaiicas, estào escriptas de modo que

podem ser lidas pelos que conhecem somente as noções de ana-

lyse actualmente clássicas.

G. T.

-=oo>o<



SUR QUELQUES COMPLEXES DE DROITES

PAR

J. Neuberg

Profosseuf à rUnivorsiló de Lirgo

I. Soient \]{j' = u, W' = v les perpendiciilaires abuissées de

deux poiíils fixes U, V siir une droite variable de l'espace. On
peiít se proposer d'6liidier les complexes des droites g qui sa-

tisfont à Fiine des équalions

p q p^ q^ p- q^

-+- = +i, uv = b^-, íi^ = 2pv,p- q - ^

Tous ces complexes sont de révolulion aiitour de Vaxe UV,
que nous dósignerons par h\ les trois [)remiers sont du second

ordre, les trois derniers du quatrième ordre.

Le premier a été traité par M. Couin [Malhesis, 1904, p. 177);

mes recherches sur le deuxième vont paraitre dans les WisJain-

digc Opgaven. Je donnerai ici quehjues dévcloppements sur les

autres de ces complexes sans vouloir épuiser le sujet ni meme
les rattacher à la théorie géncrale.

N.« 3 i
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Le complexe -^
^

8. Soient (fig. 1) F, F' les poínts qiii divisent le segment UV,
addilivement et soustractivement, dans le rapport;):^; le milieu

O de la distance FF' partagera le segment UV soustractivement

dans le ropport yj- : </-. Lcs projections E, E'

des points F, F' sur une droite ^ du complexe

diviseront la distance U^V harmoniquement dans

le rapport /; : í[.

Cela pose, la relation entre %i et x^ devient

f;9

UE^-U'E- \E^-\'E^

V
= 1,

ou simplemeíit

-2
UE" VE-

V-
= 1. (1)

Or, le théoròme de Sti-waiit donne

ÍJE^
+ V

VE^
4

ok'

IJV.UO ' vu.vo ou.ov;/
= <

.

(2)

oii il faul avoir cgard à la rcgle dcs signcs pour les facteurs des

dénomiiiatcurs. I)c ])lus, si UV = íi, ou trouve facilement

UO = d
v

f-q'
\0 = d

pi.— ql (3)
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Par suite, réqiialioii (2) se transforme en

^2 7a 7vF^>

iVoii, à cause de (1),

Ce resultai s'íip[)lique également au point E'.

<9 9
7^i P'r

3. L'égalité (4) nous conduit à dislinguer trois hypotlièses

principales:

p'>q^ p^<q-, p-^q^;

nows désignerons les complexes correspondants par T/m Vo Tp-

Daiis le premier cas, si íi^ <p- — ç^, le complexe ne comprend

pas de rayon réel, et si d- =p'^ — q^, les seuls rayons réels

sont perpendiculaires en O sur Taxe. Nous supposerons donc

d- > p^ — q^.

De la formule (4) on conclut que le líeu des projeclions E, E'

des poinls fixes F, F' sur les droiles du complexe Yh esl la sphère

de centre O el de rayon

'^-p^^-^^^^^+i^- (S)

Nous appellerons A, A' les points de renconlre de cette sphère

avec Taxe li, et 2c la distance FF'. Comme

2c= UF'- UF = -*- -4- = 2-/^ d ,
(C)

p—q py q p^ — q^ ^ ^
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ou voit que O a; donc les points F, F' sont extérieurs à la

sphère O.

Dans le complexe Fe (fig. 2), les points E, E'

oppartiennent encore à une sphère de centre O et

de ravon

a= -;
pq

f
^d'^^q^~p^. (50

On a maintenant

9c=VF'-VF=
dq dq

q~p q^p
= 2

pq

f-
d, (6')

de sorte que c<a; donc les points F, F' sont

intérieurs à la sphère O.

Si p = q, appelons F le milieu de LV (fig. 3) et E la proje-

ction de F sur g. L'égalité w- — 1?'^ = /)^ se ra-

mène àV
UE--YE-=/-.

Soit S la projection de E sur h; un théorèníie

connu donne

UE'-VE' = 2d.FS,

Fig. 3

donc FS est constant. Ainsi, le líeu des proje-

clions de F sur hs rayons du complexe Yp est un plan a perpen-

dículaire à h eu S.

En resume, les complexes F/, el Tc sonl conslitués par les per-

perdlcnlaires élevées en un poiní qnekonque E dxme sphère pxe O
bur la droile joiíjnanl ce poinl à un point fixe F (ou à son symé-

Iriquc F' par rapport au cenlre de la sphère). Le complexe Vp

cowprend les peipoidiculdires élevées en un poird quelconque E
dun plan fixe c sur la drollc joifjnauí E « un poinl fixe F.

Cet ènoncé ríippclle une génèralion tan«>eMlielle des coniques.

On pourrait dire que 1^ et \\ sont les complexes anlipodaires de
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F 011 F' par lapporl h Ia sphère O, et que V^, est le complexe

antipodaire de F par rapport aii plan a.

Le complexe aulipodaire diine splière par rapport à Tun de

ses poinls est le complexe étudié par M. Corin (Malhcsis; 1904,

p. 177).

Les complexes T^, í'/, sont dótermiiiés, qiiand on se donne la

sphère (O, a) et les poinls F, F' symélriíiues par rapport à O;
pour U et V on peut prendre deux [)oints quelconqnes qui divi-

sent la distance FF' liarmoniquement, car 1'3S relatioris (5) et (6)

ou (5') et (6') déterminent p et (j si Ton connait a et c avec d
ou avec^le rapport p : q.

De meme, élaiit donnós le plan a et le poiíit F, le complexe
Fp est determino; pour U et V on peut adoj)ter deux points

quelconques de Ia droite FS symétriques par rapport à F.

41. Ftudions spécialement le complexe \\ (fig. 4).

Soit y la circonférence suivant laquelle un plan \ menó par

Fio-. 4 Fio-. 5

Taxe h coupe la sphère O. On ohtient les droites du complexe

contenues dans le ()laíi \ eu menant en un point quelconque E
de 7 une perpendiculaire à FF; dono ces droites enveloppcnt une

ellipse e qui^a pous fovers F, F' et pour grand axe AA'. Autre-

ment dit, les courbes méridicnnes du complexe sont des clllpses de
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foyers F, F' et de sommets A, A'; elles appartiennent à un elli-

jisoide de révolution que nous désignerons par v).

Les rayons dii complexe (jiii passent par un même point E de

la sphère O forment deux faisceaux situes lun dans un plan per-

pendiculaire à FE, Tautre dans un plan perperdiculaire à F'F.

Cest pourquoi les poinls de la sphère sont dits singullers. Les

plans de ces faisceaux ont pour enveloppe rdlipsoíde ti.

Le plan tan^ient à rellipsoíde •/) en un point M de EE' com-

prend deux faisceaux de rayons appartenant au complexe et

ayant pour centres les points E, E'; pour cette raison ce plan est

appelé un plan singidier du complexe.

Les deux faisceaux de rayons du complexe qui ont pour centre

le point F, ont un rayon commun, perpendiculaire au plan AEA';
les ravons de cette espèce sont tangents à la sphère O. La droite

EE' est un rayon commun à deux faisceaux du complexe con-

tenu dans un même plan; les rayons de cette espèce sont lan-

gents aux méridiennes de vi.

Les rayons du complexe qui passent par un même point donnó

P s'appuient sur la circoníérence suivant laquelle la sphère O
est coupèe par la sphère d^ diamèlre FP (ou de diamètre F P);

on en conclut quils engendreiít un côrie du second ordre. Cepen-

dant, lorsque P est sur Tellipsoíde (par exemple en M), les sphères

de diamètre FP ou F'P touchent r, (en E ou E') et Ton trouve

un rayon unique du complexe passant par P; lorsque P est inté-

rieur à •/], il n'y a pas le rayon réel passant par P. Fn A ou A'

le cone du complexe est forme par un seul faisceau de rayons

perpendiculaires à Taxe h.

Les ravons du complexe qui sont parallèles à une droite

donnée ???, s'appuient sur la circonférence suivant laquelle Ia

sphère O est coupèe par le plan mené en F perpendiculairemcnt

à m; ils appartiennent donc à un cvlindre de révolution.

Les cones du complexe qui ont pour centre F ou F', sont des

cones isolropes.

Soit g une droite du complexe située dans un plan donné ;/

qui coupe la sphère O suivant une circonférence ^. Projetons les

points F, F' en Fj, F'i sur le plan u. et en E, E' sur la droite g;

les points E, E' a[)parli(>nnent à ^ et les droites Fj E, F'i E'

sont encore j)erpendiculaires à g. 11 resulte de là que la courhe

du complexe conlenue dans le plan u. est une ellipse de foyers

F], F'i. Lorsque [a touche Ia sphère O en un point E, il ne con
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tient qu'un seiíl rayon róel qui est perpendicuUiire au plan EFF^
lorsqiie u. ne rencoiitre pas la sphèrc. il iie contieiít plus de rayon

récl.

Les courbos méridicnnes dii complexo Vi, sont des hyperholes

ayant poiír íoyors F. F' cl poiír soinnicts A, A' (íig. 5). I.c Iccteur

adaplera facilemciU à ce complexe les rósultats ohtemis ci-dessus

poiír IV Noiís nous coiilenlons de la ire remarquei* que les asym-

ptotes des hypeiholes méridieiínes font |)arlie du complexe et

que chacune d'elles est le seul rayon ayant la même direction.

£». Passons au complexe Vp-

On voit facilement que les courbes méridiennes sont des pa-

raboles de foyer F et de sommet S.

Toute droite du plan c apparlient au complexe; c'est pourquoi

on appelle c un plan principaL

Les droites du comj)Iexe qui passent par un point E de a for-

ment deux faisceaux qui sont siluées Tun dans le plan t, Tautre

dans le plan perpendiculaire h FF en E. Les points de t sont

dono des points singuliers du complexe.

Les rayons du complexe qui passent par un mème poiíit P,

s'appuient sur la circonférence suivant la(|uelle le plan g coupe

la s|)bòre de diamèlrc FP; ils forment donc un côiie du second

ordre. Si P apparlient à une parabole móridienne, le cone se

réduit à la tangente à cette parabole en P; si P est inlérieur au

paraboloide lieu de la parabole méridienne, le cone est imagi-

naire.

Les rayons des complexe qui sont parallèles à une droite

donnée m, s'appuient sur la droite suivant laquelle le plan a

recontre le plan mené par F et perpendiculaire à m; ces rayons

sont donc situes dans un mème plan. Quanl aux rayons parallèles

on perpendiculaires à FG, les premiers sont rejetés à Tinlini

et les seconds sont les droites de a.

Le complexe —h — = + 1
p — q -^

G. Comme ii et v sont des fonclions irrationnelles des coor-

données de g, il faut ranger dans ufi meme complexe les droites
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qui vérifient Tune des égalités

u V . u V , V u _ 4

P P P

Considérons d'abord les droites g situées dans un même plan

méridien l (fig. 6). Soient F, F' les points

qui divisent le sepment UV additivement et

soustractivement dans \e rnpporí p:q; appe-

lons
f, f leurs distances à g et soumettons

u, V, f, f hh règle des signes. Alors

pv-\-qu ^,_pv — qu^

p^q p-q

Tiin des numérateurs, en vertu de la défini-

tion du complexe, est égal à -4- 1 ou — 1.

Donc si p<q et que Ton fasse

r = pq_
p + q

pq

q~p

on voit que les droites g dii plan a sont tan-

gentes à Vune des círconfércnces (F, r), (F', r').

Les tangentes communes à ces deux circoníérences passent par

V ou par U et correspondent à v = 0, u=p ou à u = 0, v = p.

Les points de Taxe h sont des points singuliers du complexe;

car les droites g menées par un point P de /i sont les généra-

trices des deux cones circonscrits aux sphères (F, r), (F', r') et

ayant pour sommet le point P. Ces cones coíncident lorsque P
est en U ou en V; Tun d'eux se transforme en un faisceau de

rayons perpendiculaires à h lorsque P est à Tintersection de h

avec Tune des sphères.

Les plans méridiens sont dos j)lans singuliers du complexe,

parce que la courbc correspondante se décompose en deux cir-

con fere n ces.

^. Considérons maintenant les droites g perpendiculaires à

un plan quelconque p. (fig. 7). Soient Ui, Vi les projections de
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D, V siir le plan, \i le poiíit de recontre d'une droite g avoc /jl.

Comme EUi =U'U, EVi = V'V, on a

p ~ q

Par conséqiient, les raijons du complexe

paralUhs à une même droite apparlicnncnl

à un cylindre ayant pour scclion droite un
ovale de Descartes.

8. Si la droite g est située daris le

plan u., les droites Ui U', Vi V sont per-

pendiculaires à g; par suite, en posant
Fiíí. 7

UUi=m, VVi = íi, U,U' = n', V,V' = t;',

on a

- + =1,
/) - g

ce qiii conduit à une équation du quatrième degré en u^ et v',

9. Pour les droites g qui passent par un point donné P on

peut écrire

UPsin(UP,ff) VP sin (VP, g)

p
- ~q

±1-

La droite variable g forme alors ave: les droites UP, VP un

trièdre satisfaisant à une relation de la forme

p'sin(UP,^)±g'sin(VP,^)=±l;

cetle égalité se traduit par une équation du quatrième ordre

entre les cosinus directeurs de g.

IO. L'hypolhèse ;; = 7 introduit quelques changements iiité-

ressauts.

Puisque í<iv = ±Pí les droites g situées dans un plan méri-
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clien X toiíclicnl la circonférence décrite du milieu de UV comme
1

centre avec le rayon —p ou I)icii clles sont parollèlles à l'une ou

l*aijtre ('es tan^ícntcs menées de U à cclte circonrérence.

Les droiles du complexe perpeiidiculnires à un plan quel-

conque u. reiíconlreiít ce plan aux ()OÍiis d'une ellipse, d'uiie hv-

perhole ou de la droile joigíiant les projeclions Ui, Vi de U, V
sur a, siiivant que le rapport Ui Vj : p est iníérieur, supérieur

011 égal à runilé.

Le complexe uv = ò^

11. Considérons les droites du complexe situées dans un

meme piau méridien a.

Celles de ces droites qui nc passent pas enlre les points U et V,

euveloppent une ellipse = qui a pour foyers U, V et pour pelit

axe 2h. Celles (pii passent entre U et V, enveloppent ufie hvper-

hole r, (pii a les mèmes foyers U, V et pour axe inia^iinaire 26.

Pour qih^ ces dernièrcs droites exislent, ou doit avoir 26 > UV;
si 2/>=-UV, la perpeudiculaire au milieu de L V^ est la seulc

droile g (pii coupe le segment UV.
Les piaus móridiens sont des piaus sinj^uliers du complexe.

Le poinis de Taxe h sont des points singuliers du complexe:

les cones du complexe qui ont pour sommet un point de li sont

constituas par deux cones de révolution circonscrits à Tellipsoide

ou à rh\ j)erboloíde engendres par e ou •/) tournant autour de h.

Les cones isotropes de sommet U ou V apparlienueut au

complexe.

1^. Soient Ui, Vi les projections des points U, V sur un plan

quelconque (a, et g une droile du complexe perpendiculaire à (a

au point E. On a évidemment

UiE.ViE = 62;

íl resulte de là que les cilindres du complexe ont pour section

droite une el'ipse de Cassim, qui dcNient une lemniscale de

Bernoulli lorsque 2() = V\\\.
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£3. Poiír les droitcs í/ siliiées dans le plan
i/.,

on a, avec les

notations du § 8,

(m"- + u'^-) Or- + u'*) = 1/'
, (7)

éqiiãlion du íjiiatrièine ordre doiit il scrait intéressant do poiír-

siiivre TcMiide. Jc me bonierai ici à doinicr la constniclioii du

point de conlact de g avec son enveloppe en m'appuyaiit siir le

lemme suivant (Voir Xouvelle Correspondence malli('mali(pie,

1880, p. 597):

Si une droile g se mcut dans un plan de manière que ses dis-

lances AA' = a, \]\V = ^ à deux poinls fixes A, B véri/ienl la

relalion r(a,!i) = o, le point de conlact M de g avec son son enve-

loppe salisfail à légalité

oii il faiil avoir egavd à la rvgle dcs signes.

En eíTet, soit g' une posilion de la droite mobile iiifiniment

voisine de g; si A A', BlV reiícontrent g' en A^ B'i, les segments

A'A'i, í3'IVi repr(''sentenl les accroissements de a et fi pourvii

(pron nóglige des iidniitnent pelits d'()rdre siij)órieur. N' étant

le poitit de rencontre de A B' avec A'iB'i, on a en grandeur et en

signe

NA^ A'\\

NlF^ B^B^'

d'oíi. en passant à la limite, la relation (8).

Cela poso, on lire de (7)

u'du^ v'dv' „ u'du' v'dv'

C^-\-
jT-^-^.—^ = 0, OU —s— 4-

—

w-^ = 0.
rw-ru"' w~r'^ u^ v

Or, si les perpendiculaires élevées en U sur UV dans le plan

UViV et en V sur VV dans le plan VV^V vont rencontrer

respectivement Ujl]' en U^ et ViV en V.), on a: u-^u' .{]'[] n,

v'^==v' .\'y^, de sorte que

du' _ vn^
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Par conscquciit, le poiíit de contact de iW avec sou ciiveloppe

et la droite U2V2 partagorit le sogment U'V' harmoniquement.

14. Po»r les droites g passant par iin même point P, on a

sin (PU, g) sin TV, g) = p^^y »

ce qiii condwit à une équation dii qiiatrièmc degré entre les co-

siniis directeurs de g.

Comme on doit avoir PU.PV> ou =6-, il faut que le point

P soit exterieur au solide de révolution qui a pour courbe méri-

dienne la cassinienne UP.UV=-6-.

Le complexe ?í" = 2pu

15. Nous étudions d'abord Tenveloppe des droites g situées

dans un même plan méridien 1.

On trouve facilement Téquation de la podaire de U ou V par

rapport à cette enveloppe. Car si UV = d, angle\]'{]\ = tú, on a

u — v = dcosbi. Par conséquent Téquation de la courbe (U') est

11^ = 2p (u-~ d cos íú), ou 11^ — 2pu i- 2pd cos iú = O

,

et celle de Y'

:

{v -]- dcos(ú)^ = 2pVy ou v^— 2(; (;;
— í/costó) -f í/2cos(o* = O,

suivant que Torigine est en U ou en V. En coordonnées rectan-

gulaires on a, respectivement,

{x^ + y^f = ip^ {x^ + 2/^ - dx)^ ,

Soit M le point de contact de U'V' avec son enveloppe; on a

MC du p 2^
M\' dv u (9)
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On eii conclut que >í est ò rintersectioii do U'V' avec la droite

joignanl V aii milieu de UU' ou joignant U au symétrique de V
par rapport à V.

La (Iroile UV correspond à m = O, r = 0; elle touche la courbe

móridierme eu V, car lé^alilé (9) donne tnaintefiant

MU p

MV =7' ^'^^ ^^^'= ^-

CV étant un axe de symétrie de Ia méridíenne, cette droite est

à considérer comme une tangente double.

Une solution de ii^ = 2pv étant ?í = v = 2p, les tangentes

communes aux cercles (U,2/9). (V, 2jt)) font partie du complexe;

les tangentes communes extérieures sont parallèles à UV, les

deux autres (qui peuvent être imaginaires) passent au milieu O
de UV. Les asymptotos de la méridienne correspondent h

u = 2v =p, c'est ce qui rósulte de la relation (9).

16. Considérons ensuite les droites g peipendiculaires h un

plan méridien X (fig. 8).

Si El est le point de recon-

tre d'un rayon g du complexe

avec ce plan, on a

iT'2
UEÍ = 2;).VE,, (10)

équation du quatrième ordre

en coordonnées rectangulaires.

Posons VEi=p, angk EiVU=co;

Téquation (10) prendia la forme

p^-2?(í/coso)f/)) + í/2 = 0.

Fio-. 8Ueprésenlons p.ir pi et po los

deux raciíics de celle éíjuation;

soient El cl Eo les deux points corrcKj)ondanls, lí le milieu du
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segment E^Eg; nous aurons

1

ou

VEi.VE2 = d", \U = dcosui+p.

La première égalité montre que la courbe (E), base d'un

cylindre dii complexe perperidiculaire à 1, est une anallagma-

tique par rapport au cercle (V, d). Si Ton projelte U en K sur

VEi, on a VK^ =(ícosa), et le point K est sur la circuníérence

de diamètre L'V. Comme Kíl = p, le lieu de H est un limaçon

de Pascal La perpendiculaire en H sur VH est tangente à la

circonférence (p,p) en un point L; la circonférence décrite du

centre L et orthogonale à la circonférence (V, c/) passe par les

points Ej, Eo.

II resulte de là que la courbe (E) est renveloppe diine circon-

férence qui coupe oiihogonalement la circonférence (V, d) et dont

le centre parcourt la circonférence (U, p).

Les droites du complexe perpendiculaires à un plan quel-

conque [j. admettent des conclusions analogues, sauí à remplacer

U et V par leurs projections Ui,Vi sur [J-.

\^. Pour les droites g situées dans un même plan [;,, on a,

avec les notations du § 8,

Elles ont pour enveloppe une courbe de la 4^ classe.

Enfiri, les droites (j qui passent par un point donné P vériíient

une relalion de la forme

sin2(UP,.7)==j9'sin(VP,í7).



GLI AGGRUPPAMENTI PROSPETTIVI Dl ORDINE n E SPECIE p+l

Dl

G. Lazzeui

(Prof. iiolla IV Accaílciiiia Navalo di Livoriio)

Gli aggruppamenli prospettivi, di cui stiidio le proprietà fon-

damentali in qiiesta nota, sono un caso particolare notevole de-

gli aggruppanienti proieltivi, studiati ampiamente dal De Paolis

nella sua bella memoria premiata dalla H. Accadcmia dei Lincei.

Chi già conosce la ciiata memoria dei De Paolis, dal § 1

1

delia presente nota può dedurre immedia (amento una conse-

guenza importante, che cioe tutti gli aggruppamenli proiettivi dei

3^ e 4^ ordine sono o possono ridursi prospettivi, ma lo stesso

non accade per quelli di ordine superiore ai 4^.

1. Definizione.— Essendo /"i, /s . . . /"», {B) n rette ed uno

spazio [p] di uno spazio [n+j)], tali che due qualunque di essi

non abbiano un punto comune, si chiama aggru|)pamento prospet-

tivo di ordine n e specie p+ í Tinsieme dei gruppi G^ di n punti

che si ottengono come intersezioni delle n rette f\. f^ - - - fn con

gli \n-\-p—\ che contengono (B). Questo spazio fB) si dice

hase delTaggruppamento (^).

Indicheremo un tale aggruppamento col simbolo (A^j_j_i)„ od

auche (Ab)»-

(1) Veggasi Lazzeri, Gli aggrnppamentí prospettivi c proiettivi dei 2", 5"

e 4° ordine. — Periódico di matemática, tomo XVI,. pag. 225.
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Dalla deíinizione stabilita risulta:

1) Un gruppo G„_i (Pi, Pg, . • . P,-i, P^fi . . • P„) di n— 1

punti scehi ad arbítrio siille rette /i, /s» • • • /i— l» /i+l • • • /n in-

dividua (in generale) uno ed un solo punto Pj di /], clie forma

con essi un gruppo G^ delFaggruppamento (Apj^\)n. 11 punto Pj

si dice polo dei gruppo G„_i rispetto ali' {Ap^\)n.

Infatti gli {n—i] punti Pj, P^ . . . Pí— i, P/-^i . . . ?« e la

base (B) individuano un [n-{-p— Ij che taglia fi in un punto Pj.

2) Un gruppo Gk (Pi. Píg • • • P/,.) ^i ^ punti scelti ad arbitrio

sulle k rette /) , fi^^
. . . /i^ individua sulle rimanenti rette un ag-

gruppannento (Ap_}_/-_|_i)n_/; di ordine n — k e specie p 4- A'+ 1,

tutli i gruppi Gn-A dei quale formano con i medesimi un gruppo

Gn deli* (Ap-\-l)n-

In particolare per k = n — 2 si ha

:

3) Le coppie di punti Pj, V^ su due rette
f-, f^, che con n —

2

punti dati ad arbitrio sulle rimanenti rette, costiluiscono un ag-

gruppomento (An-\-p—í](i, ossia sono le coppie di punti corrispon-

denti in una proiettività ordinária.

4) I gruppi di un (Ap4_i)n sono gc^^~^.

Infatti ogni gruppo è individuale da n—i punti scelti ad arbí-

trio su altrettante rette.

5) Gli aggruppamenti prospettivi di specie;? sopra n rette date

ad arbítrio in un [n-f /?] sono gc\ essendo v<n(jt)-l- 1)— 1.

Infatti un (Ap^{)n è interamente determinato, quando oltre

alie n rette è data la base (B). Siccome un [a] in un [m] è indivi-

duata da (a+ i)(m — a) condizioni, casi il [p] base è índíviduato

da [p-\- i]n condizioni.

Ã. Se p = o, cioè se la base (B) si riduce ad un punto, Tag-

gruppamento è di 1" specie (Ai)„.

Se manca lu base (B) Taggruppamenlo divenla di specie o.

Esso è allora formato dai gruppi di punti in cui n rette f], f^.,.fn

apparteneiili ad un [n— 1] sono tagliati dagli [w — 2j di questo.

Su n rette appartenenti ad \\u \n— 1] esisle un solo (Ao)«.

3. Definizione. — Un gruppo G/-(Pí , P,.^ . . V) di k punti

presi su allrcKanle relle f , f]^ . . ,

f,
si dice apoJare, se

forma um grujqjo G» deli' [Apj^\)n con qualunque grupj)0
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Gn_/;(P, P'/._i_í) • • • Pi ) ^i n — k punti presi sulle rimanenti

relte ; cioè se appai1i(!iic a^li aggriippamonli polaii di luUi i

possihili gnippi (i,)_/c presi sulle rimanenli relle.

41. Teorema.— Esislono giuppl G/, apolari lispello ad un

n
(Ap-j_j)„, piircliè sia h> — .

Si possono ottenere gruppi apolari sollanto nei due seguenti

casí

:

1) Per la base (B) e per s rette /) /] . . ./] passa un [^ + 25]

che è contenuto nelF [n-\-p] dato, se 2s<w.
Poniamo n—\—^s =

f.
Allora il [;j-f 2^] è un \p-\-n—Í\,

se (=0, o è base di un sistema di oo/^[j) + n— 1], se f>o,
Ciascuno di quesli ['p-Vn— 1] taglia Ic rctle /l , ,, /i ,

g- • -fi in

un gruppo di punti Gn—^(P,^ ,^ '^'s-j-^*
• •*\) ^^^^ ^ apolare, per-

che forma un gruppo Gn deli' (Aj,^i)» con qualsiasi gruppo G^

delle
/^j /^^ . . . 4.

AíÍHicbè un tale gruppo (jn—s si possa trovare ò dunque ne-

cessário e sufficiente cbe sia /"^o, ossia

^ n— 1

e qumdi k = n — s>—-—

,

od anche

n
k > 2

.

2) Se Hn [n+p—s— 1] contiene la base (B), e incontra (n—s)

rette fi,^fi,r^..'fi in altrettanti punti P,
,
,, P,

,
, . . . P, ,

questi costituiscono un gruppo Gns apolare. Infatti per queslo

[n-fp — 5— 1] e per s punli arbilrari Pj P,,^ . . . P,^ delle

f; , f;^...fi passa un [}i-\-p—{], che contiene ancbe P ...P,^^;

dunque il gruppo Gn—s forma un gruppo G„ con ogni gruppo G^

delle rim-iuienli rclte, ossia Gn—s ^ apolare ris[)ello ad (A^-i_i)n.

N.° 3 2
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Esaminiamo se ed in quali casi si possono determinare [n+p— 1]

che verificano le condizioni imposte precedentemente.

É noto (^) che il numero di condizioni da verificarsi perche un

[a\ ed un [òj appartenenti ad un [m] abhiano un [c] comune

solamente è

(1) z = {c+í){m + c-a-b).

Ponendo m = n-j-p, a = n+p — s — íy h= 1, c = o, si ricava

che il numero di condizioni perche un [n-\-p—s—i] ed una

retla deli' [h+/>] abhiano un punto comune, è

z = (n-{-p) — {ii-\-p — s— 1) — 1 = s,

e quindi il numero di condizioni perche un [n-\-p—s—\] incontri

[n — s) retle in altrettanti punti è

s (/i — s)

.

É puré noto che il numero di condizioni necessarie perche

r [n-\-p — s—i] deir [w + /)] contenoja un punto è (.s-hl), e

quello delle condizioni perche 1' [n+p — s— 1] contenda la base

(B) (ossia p-\- \ dei suoi punti) è

{p+i){s+i).

Riassuraendo, 1' [n-\-p — s—í] deve verificare in tutto

f=s{n-s)i-{p+í)(si-í)

condizioni.

Ora il numero di condizioni che serve a determinare un [a\

in [m] (come si vede ponendo nella (I) a = b = c) è

w =.- (a + 1 )
(m — fl)

(') Voííp:nííi per es. ScmnrRT, Funáamcntalc Anzahlrn bei n Dimcnsionen.
— Matlicinalisclic Aiinalen, Bd. XXVI, s. 29.



ir,5

e quindi per 1' [n-\-p — s—\] nell' [n 4- />]

u = {n + p — s) (.s+ 1).

Si |)()lrà (liiíKjiie dclcrminnro un [n + p~s~ 1] clu; verificlii

Ir coiidi/ioni poste, se

u^f.

Siccome

u-f={n-{-p-s)(s-i-í)-s(n-s)-{p-} í){s-{-\)

= (.s+ l)(n_.s_1)-s(n-s)

= (n - 5) - (.s + 1) = n - 25 - 1

,

SI ncava

e quindi

s<
n-í
2 '

k=n—s> n

2

n-f-1
Corollari.— F) Se n è dispari, sopra ~^ rette /] /] .../}

esistono due soli gruppi apolari. ~ã~

n
2*^) Se w ò pari, sopra -^+1 rette fi d . . .fi esistono due

Jt —4-1

sistemi 00^ di gruppi apolari.
'^

3°) Ogíii griíppo Gsi che contiene un gruppo Gk apolare, è

puré apolare.

5». Esaminiano piíi parlicolarmente la posizione dei gruppi

apolari, studiali nel § j)recedeiile dislinguendo il caso di n dis-

pari da quella di n pari.

1) n dispari

Chiamiamo tcj" í,^- - -í _. il [p-\-n~i] che contiene (B) e

^ r n —

1

2 í
^"^"T

comune agli
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, TT, i cui indici si oltenf^ono sonprimendo via via uno di

quclli di a; l^^ w^ • . ;^^^,x la spazio p-^ comune a tutli

gli spazi Tz i cui itidici si otlengono dal j^ruppo ii i^. . .in-\-\ sop-

primendo successivamentc i^, í'3,
. . .«n-fi.

^

La fi ([!]) essendo conteuuta in tulti i :: che passano per

>• ,. ...• . , è puré conteuuta in questa. Similrnente «^/j íg****»-^!

ò contenuta nella stessa \/i^' -i^j^iy
P^rciò questo c e

f,^

hanno un punto comune

V W 2"

Cosi ogni piano o-,^,^. . .^^^^^
taglia le rette /ij/;^. • ./l^+i >"

un gruppo Gn-fi di punli

P V P ,

'^M /^2 *3 • • 'n-l-A '2 /'l '3 'n-f 1/4%' ' • 'n-l-A

che ò apolare.

Inollre /T; ,o--«í conlicne c,- ;
,
„

n-|-o fi I
'j;y'jl

~<f~ 2

ne segue che anche

P P ,
Ml/»„_i_3- • -^A' ^'2/'n

2 V 2 ;

^,equindiP, v^^^g...

V 2

/'H-3
• • • 'n\ ' *^'2 /'n+3 * * * '/A 'n+1 /""4

ò un gruppo apolare.

Dunque

/7l— 1
!n-l

Sc|)ni ogni relia /;,
esislono

( n — 1 )
= /|^lzJ\^ P""^'

\ 2
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P, /••...; ..\, ft qiiiíuli sulle 11 rettc si lianno in tullo

n-i . \^ _
,W

I )==7,j_f\2 [>i'"li» <^lí^ comhinali opporlunamcnlc

'\ 2 /

/ n ^ ^!1
danno orijiine a 2 /'

^ i \= /« — i\2 &^"PP' ^« fl

2

,. /t+1 .

apolari (uiic per ogm gnippo ui
—~— rctte).

2) n pari

Un punto qualiinqiic P, delia retta fi
determina un ag-

gruppnmento (Ap-|_^),i_i polare di P^^ rispetto ai dato (Apj^\)n.

n
Essendo n—í dispari, sopra ^ rette

fi.^ fu- - - fi^ esistono

due gruppi apolar! Gm, G'n p^^ 1' {^p-\-%)n-\ determiato da P^y

Allora anche i due gruppi /P,:j Gn\, /Pj^ ^'A sono apolari per

r (Ap^_2)n dato. \ ¥/ \ V
Se Pj percorre la /) si hanno in tal guisa due sistemi di oo

gruppi apolari per V (A^4-i)n.

6. lllustriamo con qualche esempio ciò clie è síato detto

nel § precedente.

1) Sia n = 3,p = 0. L'aggruppamento (Ai)3 è formato dalle

terne di punti d'intersezione di tre rette f\, f^, f^ nello spazio or-

dinário (sghembe due a due) coi piani di una stella, il cui centro

(B) non giace sopra alcuna delle rette suddette.

In questo caso si hann tre piani 7:, = B/*j iijiji= 1,2,3) tre

rette (Jih = '^i'^h per B che incontrano Z^, /)„ e sei punti P,
/,> = /i <j,7í.

Questi sei punti danno origine ai seguenti gruppi apolari

P(3)2 P(í)3; P2(l) P3(1)

P(i);{ Po-])! ;
P3(2) Pi(2)

P(2)l P(l)2; Pl(3] P'2(3J-
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2) Sia w = 4, /) = — 1. L'ag:gruppamento (Ao)3 è formato dai

gruppi Gí di punti d'intersezione di quattro rette
f\ f^ f^ fi dello

spazio ordinário, sghembe due a due, coi piani dei mcdesino.

Un punto Pj di fi
determina un aggruppamento (A 1)3^* polare

sulle rette fk, fu, fi {i, /i, l\l=-i, 2, 3, 4), e quindi due coppie

apolari sii /),, //,. Facendo scorrere P^ sulle fi otteniamo due sis-

temi di Qo' lerne apolari su /} fh fk.

3) Sia /í = 5,;; = 0. Abbiamo cosi un [X\)o su cinque relle

dello spazio [o] formato dai gruppi che si ottengono secando cinque

retle
l\, f^, /-j, /i, /g coi [4] che passano per un punlo B (base).

In questo caso si hanno í j = 10 spazi [4], ''^ih = ^íifh

[i, h, ky t', m= 1, 2, 3, 4, 5), í

^ j
= 10 spazi [2J an^k = tt/j, tp/., r^ft,

e 30 punti P,(ft/i), che dànno origine a 20 terne apolari dei due

tipi

Pi(/í/£) ^h{ki) ^k{ih) ; Pí(/m) P/í(/m) P/c(ím).

Ogni punto P appartiene a due terne apolari, per es. Pi /,/,)
ap-

partiene alie due terne

Pi(/i/c-) P/i(At) P/í(//i) ; Pi(Wí) Pí(/i/c) Pm(M)-

5. Teorema.— La dimensione p delia base (B) di un ag-

gruppamento (Ap^.\)n deve essere <n — 1.

Supponiamo che le n rette /i f^. . ./"«, sulle quali è dato un

(Ap-^i)n siano tulte contenute in [n-\-p — s]. Poichè un [a] ed

un [b] contenuti in un [m] hanno in comune un [a-{ b — m] se

a-\-b^m, la base (B) incontrerà questa [n-\-p— s] in un [p — s]

e ogni [n+p—i] incontrerà lo stesso [n-\-p—s] in un [n-\-p—s—í],

Ne segue che Taggruppamento dato {Ap^\)n potra anche

riguardarsi come formato dai gruppi di punti che si ottengono

tagliando le n rette f\ fi- - .fn contenute nell [n-^- p — s] con gli

[n+p—s—í] che hanno un [p—s] comune, ossia è un (Ayj_s-|_j)„.

Siccome n rette, se sono in posizione generale individuano

sempre un [2n— 1], cosi tulli gli aggruppamenli proiettivi di

ordine n potranno esser contenuti in uno spazio di cui il numero

delle dimensioni è <2n— 1 e quindi p <n— 1.
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8. Supponiamo che k rette f\, fi- ,'fi; Ira Ic n rette
f\ f<9...fn

al)l)iano una posi/.iono parlicolare, [ler la quale insieme con la

base (B) sioiío coutemile in un [p + h]- In questo caso sulle

rimaiionli rette /),_|_ i . . . ^ resta delerminato un ajígruppamento

(Ay)_|-./c_[-i),i_j^, i ^ruppi dei quale sono tutti apolari.

Infatti n — k—\ punti scelti su altrettante fra le n — k rette

/). I_i
. . . fn individuano col [p + A] sopra indicato un [n+p—í]

che determina un punto delia relta rimanente.— Resta cosi de-

terminata sulle fii^\ . . . fn un aggruppaniento (X,,^k^\)n—k í>gni

gruppo Gn—k dei quale insieme con qualsiasi gruppo G/^ di |)unti

presi sulle fi. . .fu forma un gruppo Gn deli' (A^;_|-i)n dato.

Inoltre tutti i [p-f/c— 1] contenenti la base (B) incontrano

tutte le /i-..//. ^ determinano su di esse un aggruppamento

[kpj^\)k, i gruppi dei quale sono tutti apolari. Infatti n — k punti

scelti ad arbítrio sulle fk-{-\' • -fn insieme con uno qualunque dei

suddetti [p-\-k—\'\ determinano un [p + n— 1] contenuto in

[n + /)] e contenente la base (B). Ciò prova che ogni gruppo G/^

deiraggruppamento (A^9_i)/c sulle [\, f^. . .jl insieme con un

gruppo qualsiasi Gn-k di punti delle Juj^\...fn costituisce un

gruppo Gh deiraggruppamento (A^j-fi)». Dunque:

Se k rette f\, f^. . .fk Q la base (Bj di un (Ap^\)n sono con-

tenute in un [p + k]y V (Apj^])n è costituito dai gruppi G/c di un

(Ap-^i)/c su /i . . .fk combinati con tutti i possibili gruppi Gn-h

delle fk^i...fn e dai gruppi Gn-k di un (An-\-k-\-í)n-k sulle

tk-\.\..'fn con tutti i possibili gruppi G/c delle f\.''fk'-> ossia

r [kpj^\)n si spezza in un (A^.-f-i)/,- sulle f\ f^- . -fk e in un

(A,i4-H-l)íi—/í sulle //c_|_i. . .fn.

Esempio.— Se p= 0, n=3, /<;= 2, e quindi n—k=\, abbiano

per r (Ai)3 la seguente proprietà.

Se f\, fi, fs sono tre rette, due delle quali (/"i, fi) í^ono in un

piano Tl ed O è un punto di questo piano, Taggruppamento pro-

spettivo (Ai)3 che ha per base il punto O si spezza nell' (A 1)2

sulle fx, f^ rispetto alia base O e nelF (A)i che è il punto

9. Nel § precedente abbiamo visto che un aggruppamento

prospettivo di ordine n può spezzarsi in due ordine k ed n — k.

Questi possano alia loro volta spezzarsi, e cosi di seguito,

cosicchò un aggruppamento di ordine n può spezzarsi in s ag-

gruppamenti degli ordini n\, n^,..ns, essendo n\-{-ni-\-...-{-ns= n.
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determinare un (Ai)2 che contenga quattro gruppi dali ad arbí-

trio.

Presi iiiveci tre gruppi G^''^ Go -' G^^^^ questi individiiano tre

reUe r^, rg, r^ alie quali si appoggiano le gc' rette s di una serie

rigata. Tutte le rette che incontrano /], fi e una delia s incon-

trano anche tulle le altre, e quindi ognuna delle s ò asse di un

faseio di piani che sulle f\, fi determinano la única proietlivilà

alia quale appartengono i tre gruppi G^^^', G^^-), G^^*^^.



A OBRA SCIENTIFICÃ E A VIDA DO CHIMICO PORTUGDEZ

ROBERTO DUARTE SILVA

roR

A. J. Ferreira da Silva

(Continuação)

Outra serie de trabalhos originaes occiíparam o nosso compa-

triota no período de 1878 a 1883, nas poucas e interrompidas

horas que lhe sobravam do desempenho das suas funcçôes oííi-

ciaes de ensino, que elle desempenhava com um zelo e consciência

inexcediveis: referimo-nos á preparação de diversos hidrocarbo-

netos aromáticos pelo methodo de synthese dos srs. Fhiedel e

CiiAFTS, baseado no emprego do chlorelo de aluminio (^).

O carboneto que primeiro obteve por synthese foi o cumeno

ou isopropylbenzina C^H^-

rií3
C«H3.CH<|^[|3

Isopropylbenzina

obtido na reacção do chlorelo de isopropylo ou do chlorelo de

(') Vt'ja-se, a res|)i;ito (l'oste inetiiodo, a exposiçfio feilaiia nossa Noticia

sobre a vida c ou trabalhos scientifiros de Chaules Fiuedel. Coimbra, 1899_,

pagg. 19-21.
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propylo normal sobre a benzina cm presença do cbloreto de alu-

mínio. Roberto Silva observou nas suas experiências que o ponto

de ebulição do carboneto obtido por meio de cbloreto de propylo

era superior em 2° ao que se preparava por meio do cbloreto

de isopropylo, e, nào obstante ter-lhe sido impossível encontrar

outro caracter diíferencial entre os dois productos, pensou a

principio na existência de dois cumenos isomeros — um que
seria a propylbenzina, outro a isopropvlbenzina ; mais tarde,

porém, reconbeceu que os dois productos eram idênticos, e que

na reacção com o cbloreto de propylo bavia a transformação do

radical propylo cm isopropylo, effectuada sob a iiifluenciu do cblo-

reto de aluminio, como fora demonstrado pouco antes por

Kekulé e ScHHorrEH (^).

A isopropvlbenzina é um liquido incolor, muito movei, menos
denso do que a agua, de cbeiro muito sua\e; o ponto de ebu-

lição da que procede do cbloreto de propylo é Io2,o-lo3,5*^, e

da que resulta do cbloreto de isopropylo, lo 1-152^.

Indirectamente, e como producto secundário, obtem-se ainda o

mesmo bydrocarboneto na acção do cbloreto de allylo C-^H-^Cl,

do 2,2-dicbloropropano CH^. CCI^. CH'^ fmetbylcbloracetol, ou

cbloracetol de Fkiedkl) e do 2-propyleno cblorado Gfl^.CChCIP
sobre a benzina em presença do cbloreto de aluminio.

Um outro carboneto de grande importância, porque existe

nos óleos essenciaes de muitas plantas, e que se obtém facil-

mente aquecendo a campbora C^**íí'^0 com o anbydrido pbos-

pborico ou com o pentasulfureto do pbospboro, é o cymeno C^^^H^^,

que também se pode denominar para-melhylisopropylbenzína ou

isopropyltolueno ( 1 ,4-methylmetboetbylpbeno)

:

^ *^ ^CTI^(iso).

Cymeno^ C"'^!!''

"

llonEUTO Duarte Silva preparou-o svntbeticamente fazendo

reagir o cbloreto de isopropylo sobre o tolueno em presença do

cbloreto de aluminio. Ê um liquido incolor, muito refringente, de

(*) Veja-se Bulletin dela Societé chimique de Paris, i2.c sério, t. XXVIII,
pag. 529; t. XXIX, pag. 145 e t. XLllI, pagg. 317-318.
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cheiro muito parecido com o cymeno da camphora, e fervendo

entre 172 e 173" (í).

Obteve também dois diplienijípropanos isomcros C^HV^: um ó o

produeto principnl da reiícçào do chlorelo de allylo Cir^:Cir.CH*'^C1

e do chloreto de propyleiío normal CII'*^ . ClíCI . Clí-CI sobre a

benzina; o outro resulta da acçào do chloracelol de Fuiedel

CIÍ'^.CCr^.Cll'^ ou do 2-chloropropyleno (que Sii>va chamava pro-

pyleno monochlorado de acetona) Cfl^^.CCl : GlI^ sobre a ben-

zina (^):

CH.CTP

ap-Diplienylpropano,

derivado do chloreto

de propylcno normal

1 C«[P

Diplienylpropano,

derivado do clilora-

cetol

O primeiro é um liquido insolúvel na agua, solúvel no álcool,

no èther e no sulfureto de carbono, e ferve a 277-279^; o

ponto de ebulliçào correcto, segundo Kuameu e Spilkkr, ó

291-293"; perdendo um grupo phenyleno C^II* gera a isopro-

pylbenzina, a que nos referimos:

CH3
I

I

ap-Dipbcnyl-

propano O^W^

CH3
I

C6H4 = CH.C«MS
I

Isopropyl-

benzina C"!!'^

segundo a explicação de Fuiedel.

(1) Bullelin de la Societé chimique de Paris, 2.o série, t. XXIX, pag. 193;

l. XLIII, pag. 321.

(') Bidletin de la Societé chimique de Paris, 2.^ série, t. XXXIV, pag. 674;

l. XLIII, pag. 318; Wurtz, Supplement au Diclionnaire de C/iimie, t. \.°,

pag. o()2i (iCongrès d'Alger de l Associaiion française pour Vavanceinent

des Sciences, 1881, pag. 350.
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O segundo, mais conhecido pelo nome de dimethyldiphenyl-

melhano, d liquido e ferve a 281-282° (i).

Na reacção que dá origem a este corpo, quando se emprega

o propyleno monoclilorado, obtem-se também um cumeno, de

P.E=Ío5°; é uma diisopropylhenzina G^-H^^, que ferve a

202-206°, idêntica á que se obtém fazendo passar a corrente de

chloreto de isopropylo sobre a benzina, addicionada de chloreto

de aluminio (*):

CH(CHV
^ " ^CII(CH')«.

o-Diisopropylbeiizina

Na ideia de obter um corpo homologo inferior dos anteriores

e de ponto de ebulição menos elevado, Roberto Silva fez reagir

o chloreto d'ethyleno C-Ii^Cl- sobre a benzina em presença do

chloreto de aluminio; e, contra o que esperava, obteve um corpo

crvstallisavel, de ponto de ebulição quasi tào elevado como o

diphenylpropano. O exame cuidadoso da nova substancia mos-

trou-lhe que assim obtivera o áibenzylo C^'^\V^, que Cannizzako

e Rossi tinham preparado na acçào do sódio sobre o chloreto de

benzvio:

I

Dibciizylo

É o diphenylelhano symetrico fPhenyhthanphenylo) (^), cujo

ponto de ebulição é 280-285° e o de fusào a 52-o3°, e se pode

obter dos seus solutos no ether em crystaes prismáticos, perten-

centes ao systema orlhorhombico (*).

(') Biillelin de In Sncirtr chimiquc de Píuis, 'i.^ sriie, t. XXXI. pag. 2; e

Comptcn rnidus. t. LXÃXIX, pagíí. OOti-GOH.

(-) IMIetin de la Socicíé diiiinqne de Paris. 2.<^ série, I. XXVllI, paíí. o29;
t. XXXIV, pag. 674: t. XXXV, pag. 289; t. XLIII. pa^. 320.

(') Beilsteln, Jlandbuch der orij. Clinnie, \^ Aull., t. II. pag. 232.

(*) Compfes rendas, t. LXXXIX, pagg. ODO-tiOH; Bullelin de la Socieíé

rhivi/qur de Paris. 2.^ série, l. XXXVI, paiJg. 1 e 2i. O ponto de ebulição do
(lil)enz\li) é apontado no livro de Hkiítmkia.t e Junt.fleíscii, 4^ édit

,
pag. i73,

como sendo 284" e o ponto de fii.sào i)2"^o.
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É isomero d'este carboneto o díphenylelhano asymetrico (di-

pheuylmelhylmclhano, a-diphcnylclliano), que elle ej^ualmente

obteve |)or um processo semelhante, mas usando o cliloreto

d'etliyIideno, em vez do chioreto do ethjleno;

rerii)

CCH5>CH.CIR

Diphenylelliano

asymetrico C'''H''''

Este corpo, que ó liquido, ferve a 270"* (^), tem cheiro agra-

dável, é fortemente refringente, tem fluorescência azul, e o seu

peso especifico é elevado; pode solidificar pelo resfriamento por

meio d'uma mistura frigorica, e os crystaes fundem á temj)era-

tura ordinária [^).

Mas na reacção que dá origem ao dibenzyio forma-se um pouco
de elhylbenzina, que passa primeiro á destillaçào, e que talvez

resulte da acçào reductora do chioreto de aluminio, descoberta

por Friedel e que Robehto Silva tinha apurado em diversos

casos; e corpos ainda menos voláteis que o dibenzyio, que passam
entre 285 e SGO'': dois liquidos e um crystalisado, parecendo-se

com o triphenylethano o primeiro dos productos liquidos, cora

um ponto de ebulição de cerca de 340^.

Este ponto de vista, porém, nào chegou Kobekto Silva a con-

firma-lo por experiências e determinações directas.

VI

Os restantes trabalhos originaes de Roiieuto Duaííte Silva
sào os que realisou em collaboraçào com o seu dilecto amigo e

grande mestre de chimica francesa, Friedel.

Refere-se um dos grupos dessas investigações a diversos com-
postos em C^ cujo resultado mais importante foi a synlhese total

da glycerina.

(í) Beilstein, ob. cit., pag. 231. No livro citado de Berthelot e Jun-
GFLEiscH. pnp;. 172, vem. por erro typofíraphipo, o numero 27.°

(2) As notas de Silva sobre este corpo encoiitram-se no BuUetin d' ia
Societé chimique de Paris, 2.c série, t. XXXVl, pag. 6G; e t. XLI, pag. 4i8.
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Reconheceram os dois auctores que na acção do chloro sobre

o chloreío de isopropylo C^H'C1 = CH^. CHCl . CH^ se oblem

dois chloropropanos G'^H^C1^ isomeros: um, em pequena quanti-

dade, é o chloreío de propjleno ordinário ou 1,2-dichloropro-

pano, que é idêntico ao que resulta da acçào directa do chloro

sobre o propyleno; outro é um isomero, a que pozeram o nome
de methylchloracelol ou simplesmente dãoracetol, que deriva da

acetona pela substituição do oxygenio pelo chloro.

CH'^CHCl.Glí3 -> CH^^.CHCl.CH^Cl e CHS.CGI^.CH:^

2-Chloroprop;ino 1,'2-Dichloropropano '2,2-Dicliloiopropano

P.E = yy-^.S^a 98%5 (Cbloracelolj

Eis aqui o primeiro exemplo, conhecido na série gorda, da

isomeria de posição, realisada na mesma reacção sobre um corpo

único.

Fazendo, porém, actuar sobre o mesmo chloreto de isopropylo,

nào o chloro, mas o chloreto de iodo a 100°, obtem-se apenas

o chloreto de propyleno, em que os dois átomos de chloro estão

ligados a átomos de carbono diversos, isto é, o 1,2-dichloropro-

pano:

CH3 . CHCl . CH^ 4- CU = GH^ . GHGl . GH^Gl + líí.

Cbloreto de isopropylo Chloreto 1.2-Dichloropropaiio

de iodo

Mostraram ainda que fazendo reagir o chloro sobre o propy-

leno monochlorado G^H'*G1 na obscuridade, se obtinham dois pro-

pylenos bichlorados G'^II^Gr^ isomeros, reacção que é, como se

vê, uma substituição.

Mas se a reacção se fizer á luz, o resultado é uma addição ou

fixação de chloro, e o producto é o chloracetol chlorado G^iPCl^.

Na obscuridade:

Gil* Gll^ GHGl
II II II

GGl -- GGI e GGl

GH^ GH2G1 GIR
TciTlm^ ÍToidii^m^l lXníriíiõm-1
pro|)yleno propyleno propyleno

(l» E= 28") (P.E -- y2°-9í") (l*.E= 7S")
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A luz:

II i

Gci - ccr^

I I

Cl 13 ClR

propyleno chloropano
(Cliloracetol

chiorado)

Os dois dichloropropylcnos, de que acabamos de fallar, são

idênticos ao que se obtém na acção da agua ou da potassa alcoólica

sobre o chloracetol chiorado:

Cri^Cl . CC12 . CH3 ~ IICl = G3H''CP-.

Cliloracclol chiorado Dichloro-

propylcnos

(2 isom.)

Mostraram também que eram idênticos o chloropropyleno

C^H^Gl derivado do chloracetol e o derivado do chloreto de pro-

pyleno(í).

Fazendo reagir a potassa alcoólica sobre a trichlorhydrina,

obteem-se também dois propylenos dichlorados: um é idêntico ao

2,3-dichloropropyleno, já referido; o outro, diverso dos dois já

mencionados, é a [i-epichlorhydrina, chamada, na linguagem de

hoje, 1,3-dichloropropyleno, fervente nas proximidades de lOG'":

CH^Cl
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Ksle ullimo, a
f:.

ciidichhrhychina, é o que se obtém na acção

do oxyclilorelo de [)liosplioro ou do anliydrido phosphorico sobre

a dichiorhydrina (^); fora obtido por Reboul, mas nào no estado

de pureza, tratando (^) a tricblorbydrina pela potassa cáustica

solida:

cii^ci crici

CHOH - im = CH
I

I

CH^Cl CH^Cl.

s-Dicl)loi'hy- l,íi-Dichloro-

drina pvlcno

(P.E = 1760) (p.E = IO0-IO70)

Havendo reconhecido que na acção do chloreto de iodo sobre

o chloreto de isopropylo, o chloro ia substituir o hydrogenio n'um

radical methylo ainda nao chlorado, formando-se apenas o 1,2-

dichloropropano CH•'^ CííCl . CH-Cl (chloreto de propyleno ordi-

nário), pensaram que, tratando também pelo mesmo reagente

este ultimo chloreto resultaria a tricblorbydrina ; se assim fosse,

por saponificaçào aquosa d'esta ultima, obter-se-hia a glycerina,

conforme o methodo já indicado por Berthelot para regenerar

esta ultima. Esta previsão foi realisada: o chloreto de propvleno,

pela acçào, a 140°. do chloreto de iodo secco em vasos fechados,

gera, de facto, o trichloropropano, idêntico (\ trichlorhvdrina.

As suas primeiras investigações foram feitas sobre o propyleno

ou propeno, obtido por meio do iodeto de allylo ('^), o qual de-

riva, como é sabido, da glycerina. Mas o propyleno pode-se obter

a partir do álcool isopropylico por deslndrataçào, e os dois

auctores demonstraram que o chloreto de isopropylo, quer pro-

venha do iodeto de isopropylo preparado com a glycerina, quer

do álcool isopropylico obtido pela hydrogenaçào da acetona, é

sempre o mesmo corpo (^).

(1) Bulletin de la Sorieté cltimique de Paris, 2/ série, t. XVIII, pag. SO.

(2) O producto principal d'esta reacção é a a-epidichlorhvdriDca ou 2,3-

dichloropropyjeno CH-^Ci.GCl : CIP.

(3) liidledn de la Socieíé chimique de Paris, %^ série, t. XVIII, 1872,
pag. 7.

(^) Bulletin de la Socieíé chimique de Paris^ 2.'^ série, l. XVIII, 1872,
pagg. 7-y.
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Vê-se que esta synlhese da glycerina se rcalisa independen-

temente de qualquer composto allylico, já derivado da glycerina,

e que assim é realmente uma synlhese total da glycerina:

Clí3 . GO . CIP -> CIP . ClíOIl . C\P -> Cif ^
. CH : CIP

Acetona Álcool isopropylico Propyleno

->CIP . CHI . CIPCl -> CIP . CITCI . CH^Cl -> CH^Cl . CHCl . CH^Cl

Chloroiodeto de propyleno Chloreto de propyleno Propano Irichlorado

-- cn^OH.CHon . choh.
Glycerina

Este chloroideto de propyleno, que ferve a 149", obtcm-se

facilmente fazendo passar n'um soluto aquoso concentrado e lim-

pido de protochloreto de iodo o gaz propyleno; e do chloroideto

de propyleno lacilmente se passa ao chloreto de propyleno, aque-

cendo'-o a 100° em vasos fechados, durante 16 a 20 horas, com
o bichloreto de mercúrio em quantidade conveniente (').

Ainda mostraram que na acção do chloreto de mercúrio sobre

o brometo de propyleno C^H^Cl^ se obtcm um chlorobromelo de

propyleno Ç^) C^El^ClBr^ CH^.CHCl.CíPBr, Hquido que ferve

a 120°; que, quando o bromo actua sobre o chloroformio, se

forma o chlorobrometo de carbono, ou, melhor, o trichlorohro-

momethano CCI-^Br, corpo hquido, P.E= 104°, um tanto parecido

com o chloreto de carbono (^); e que quando o bromo actua

sobre a a-epidichlorhydrina se obtém um dichlorodibromopropano

C3^PC12Br^ ferverte a 205°, que é o l,2'dichlorO'2,3-dibromo-

propano CH^Cl . CClBr . ClPBr (*).

Como derivante d'estas investigações, tentaram os dois chi-

micos verificar se na acção do chloreto de iodo secco sobre o

chloroformio se obteria um chloroiodeto de carbono CCl*^!; a

reacção não se manifestou nesse sentido; formou-se acido chlor-

(1) BuUetin de la Sociaté ehimique de Paris, 2« serie, t. XVII; 1872,
pag. 035-537.

(2) BuUetin de la Societé chimique de Paris, 2» série, t. XVII, 1872,
pag. 532.

(3) BuUetin de la Societé chimique de Paris, 2^ série, t. XVII, 1872,
pagg. 538-539.

('•j BuUetin de la Societé chimique de Paris, 2« série, t XV, 1871, pag. 4.
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hydrico, separou-se iodo, e o producto da reacção foi o tetra-

chlorcto de carbono (^^]; segundo elles, forma-se provavelmente

prinieiro o chloroiodelo de carbono, que depois é destruído pelo

cbloreto de iodo:

CCl''^I-f ClI = CClí + P.

VII

O outro grupo de investigações originaes feitas em commum
com FiiiEDEL refere-se a derivados interessantes da acetona.

Sabe se que por hydrogenaçào da acetona aquosa pelo amal-

gama do sódio se obtém um álcool secundário em C*^, que é o

álcool isopropylico; pela reducção operada sobre a acetona hú-

mida pelo sódio em meio alcalino, obtem-se, além do álcool iso-

propylico, um producto de condensação, crystallysado, P.F= 38*^,

a pinácona^ que Fiuedel definiu como glycol hilerciario

:

CIP . CO . CH-^j CH3 - COn - CH3

CIF C0.CH3) CH3-COH-CH3.
2 mol. de acetona Hydro- Tetraraeflnletbylcníílycol

génio ou 2.3-í)inietÍivl-2,8-

Lutandiol O^Lf-O^

J)'este corpo deriva, por uma reacção es|)ecial provocada pelo

aquecimento com o acido sulfúrico diluido, um anliydrido, que é

uma acetona, a trimethylacetona, que se chama resumidamente

pmacoUna O'lV-0:

(CWy-COII- COH Cl Í3j2 - j [io = (Cl
í
v^c - CO . CII-^

1'iiiácona

= CIí3-C-CO.CIí3
I

cn3

Dimetlivl-2-biitanona-3

(P:E = 106")

(') BiiUiiin (](' la Socicté chimique de Paris, )l^ série, t. XVII, 1872,
pagg. o37-oo8.
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A liydrogcnaçno da pinacoliria |)elo amalgama de sódio dá

origem á Formação de um álcool lerciario, o álcool pinacolico

C^ií^^^O, crystallisavel e fusível a +4"; e este oxydado modera-

damente regenera a pinacolina.

A oxvdaçno da pinacolina pelo acido chromico dá um acido

em C*', o acido pivalico, idêntico ao acido Irimelliylacetico ou

dimethylpropionico, isomero do acido valerico, e já preparado,

por outro modo, por Boutlehow:

(CIl3;5COn.COU(Gn3j2-(CIlV:G.COX.Ií3->(C^^

"rrniicoiKrC''ll'"''0-~ n^mlcolimi OÍV^O Acido Irimelliylacetico

C5HI0O2

(l».F=-3o«,P.E= 16io)

YIII

A estas investigações originues sojjre assumptos delicados de

cliimica orgânica devem acrescentar-se os trabalhos práticos de

ensino, que exerceu com zelo e dedicação inexcediveis, quer

como chefe dos trabalhos chimicos na Escola Central de Artes e

Manufacturas desde 1871 a 1886, quer como professor de chi-

mica analytica na mesma escola a partir de 1886; quer ainda

como professor de chimica na Escola Municipal de physica e de

cbimica industriaes de Paris desde 1881 até á sua doença.

Por vezes lhe pediam os seus discipulos e amigos que publi-

casse o resumo do seu ensino de analyse na Escola Central; mas

náo o quiz fazer, por náo julgar ainda bastante aperfeiçoado o

seu trabalho. Foi o seu successor no professorado da Escola

Normal, o sr. prof. U. Engel, que n'um livro muito recommen-

davel e apreciado deu á luz essas notas e apontamentos, que

constituem um guia seguro para os que trabalham nos laborató-

rios.

O seu devotado amigo, Gh. Fiuedel, prefaciando esta publi-

cação, definiu o alto conceito em que era tido o labor de Roberto

Silva :

«Elle consagrara, diz Friedel, d'um modo exclusivo, talvez

em demasia, em favor de seus amigos, e sem poupar o suíTi-

ciente ás suas forças, os últimos annos da sua vida laboriosa ao

ensino da chimica analytica. Desde o dia em que foi nomeado

chefe dos trabalhos de chimica analytica na Escola Central, oceu-
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pava-se em estudar, com a consciência que punha sempre no

cumprimento de seus deveres, e sem perder nunca de vista o

interesse de seus discipulos, todos os methodos d'analyse, expe-

rimentando-os de per si e escolhendo aquelles que achava mais

simples e mais exactos. Em conferencias feitas aos discipulos re-

sumia as indicações úteis para a applicaçào dos methodos.

«Nomeado mais tarde professor de chimica analytica na Escola

Municipal de physica e chimica industriaes, e depois professor de

chimica analytica na Escola Central, teve de dar maior desenvol-

vimento ao seu trabalho. Pela circunstancia de ter redigido as

suas conferencias, remodelando-as por diversas vezes afim de as

aperfeiçoar cada vez mais, organisou as suas lições com o mesmo

cuidado, introduzindo na exposição os processos novos, de cujo

valor se certificara por experiência.

«Foi tal o êxito do seu ensino na Escola Central, a orientação

que lhe dava era tào pratica, que poucos annos depois de iniciar

os seus cursos, foi solicitado a publicar as suas conferencias, fa-

zendo d'ellas um tratado de chimica analytica. Prestou-se com

satisfação a este encargo; mas, desconfiando sempre de si pró-

prio, não se tinha resolvido a confiar o seu manuscripto á imprensa

quando a morte o surprehendeu.

«Assim se encontraram, entre os seus papeis, um grande nu-

mero de lições já completamente redigidas, e muitas notas, planos

de conferencias ou de lições, escriptos alguns diversas vezes, e

que davam a prova do seu continuo labutar.

«Tendo sido feita uma primeira classificação dos manuscriptos

pelo sr. Ph. de Clermont, o sr. Engel, que succedeu a Silva,

quiz encarregar-se de preparar a obra para a impressão, elimi-

nando o que se achava duplicado, e acabando a redacção do

que se achava simplesmente indicado.»

Com o fim de se aperfeiçoar no conhecimento das línguas e

de apreciar os progressos rcalisados em outras nações em matéria

de ensino pratico da chimica, realisou Roherto Silva muitas

viagens de estudo; e consignou as suas impressões n'uma carta a

Dumas, que a fez inserir nos Annales de chimie et de physique['^),

(Continua).

(1) Annales de chimie et de physique, 5.^ série, t. XXVII, 188:2, pag. o6o.

Esta carta foi depois publicada no Jornal de sciencias mathematicas, phy-

sicas e naturaeSj de Lisboa, n." XXXV, 1885.



o CiPITALISMO E AS SUAS ORIGENS EM PORTUGAL

POR

Bento Carqukja

(Continuação)

Século XV

O alvorecer do século xv não foi dos mais propicios para a

formação da propriedade capitalista em Portugal. Até 141 J,

luctas incessantes, que só vieram a terminar com a paz con-

firmada pelo tratado de Aylham (*) ; d'aln até ao meiado do

século, o arrojado feito de Ceuta, que abriu ao reino, rejuve-

nescido e orgulhoso da liberdade, a vida nova de aventuras e

emprezas arriscadas.

Como consequência da emigração de parte da nobreza para

Castella e da accumulação de seus bens no património da no-

breza real, foram unidas muitas herdades em uma só casa.

O mestre de Aviz, que distribuiu, com a maior largueza, os bens

da coroa pelo seus parciaes, viu-se obrigado a promulgar provi-

sões restrictivas na lei mental (^).

(1) Fkrnão Lopes, Chronica de D. João I, tomo 2.°, cap. 192.

(2) Cardeal D. Francisco de S. Luiz, Memoria acerca das noticias que

nos restam do dr. João das Regras e de algumas espécies a respeito da lei

mental, tom. l.**, pag. 255-291.
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A reforma dos foraes decretada por D. Manoel foi um acto

notável, mas nào realizou, em relação á economia rural do paiz,

todas as promessas que apparentava antes. As violências dos po-

derosos contra os povos continuavam, a pretexto de arrendarem

os direitos e portagens estabelecidos nas cartas da povoação.

Para de uma vez pôr cobro ás violências dos nobres, dispôz o rei

que se inserisse no texto dos foraes a lei de D. Fernando, que

vedava aos fidalgos tomassem coisa alguma sem primeiro satisfazer

o seu preço (^).

No ultimo quartel do século xv, os senhores vexavam com o

peso dos encargos, que lançavam ; os fidalgos, seus criados e

familiares exerciam verdadeiras violências e expoliações. Além
dos coutos concedidos pela lei, os mestres das ordens militares,

os abbades e prelados e os senhores de grandes casas chegavam

a receber em suas villas e castellos os malfeitores, que prote-

giam. Lançavam derramas sobre as suas aldeias ; sonegavam as

próprias colheitas ; mas iam ás eiras pôr o preço ao grão co-

lhido pelos villãos e abarcal-os, para depois os venderem pelo

dobro e pelo triplo (^).

A execução da lei das sesmarias transformára-se n'um vio-

lento instrumento de oppressôes : os nobres, abusando do seu

predominio, peitavam os sesmeiros nas localidades e obtinham

a entrega das terras, que mais cubicavam, sem audiência dos

proprietários, iniquamente despojados.

Ao mesmo tempo que as oppressôes dos poderosos se exer-

ciam cruelmente, os judeus creavam para si uma situação dia a

dia mais vantajosa.

Com as importantes e valiosas concessões feitas por D. João i,

não 6 para admirar que elles prosperassem, na tranquilidade

da sua vida e dos seus haveres. Podiam assim dedicar-se á activi-

dade do commercio e da industria, em que eram verdadeiramente

eximios.

Um dos ramos de negocio, a que se entregavam com espe-

cial predilecção, mas que não podiam exercer sem licença regia,

(^) J. S. PmEiRO, Memoria histórica, juridica e cco7iomica sobre a re-

forma dos foraes.

(-} Veja-se a larga referencia a estas oppresscíes^ feita nas cortes de
Évora de 1181-1482.
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era a compra do ouro, prata ou moedas; os judeus accusados d'essa

compra j)erdiam os bens, que passavam para a posse dos denun-

ciantes. Fácil é calcular quantos abusos se praticavam á sombra

d'essa formula ;
por isso, D. .íoão prohibiu que qualquer

judeu, accusado do alludido crime, fosse preso ou expoliado dos

seus bens, sem primeiro ser querellado, a querella ser julj^ada

e as testem imbas conhecidus ; se a sentença fosse dada a favor

do judeu, este receberia «outro tanto quanto esse querelloso

a veria, se fosse provado» (^).

Com estas e outras concessões conquistaram os judeus uma

posição desafogada. Chegaram a figurar comoarrendadores-móres

das fazendas do reino; contribuiram para a sustentação dos mu-

nicipios, pagando os da communa do Porto, só pelo tributo de

capitação ou de moeda, 2000 maravedis (*) e desempenhavam,

protegidos por alguns bispos e concelhos, as funcções de physicos

e cirurgiões.

Durante o reinado de D. Duarte, foi retirado aos judeus o

exercicio de vários cargos e officios respeitantes á fazenda pu-

blica, bem como foi prohibido que os particulares, especialmente os

nobres, lhes entregassem a gerência dos seus haveres (^) ; eram

esses principalmente que se aproveitavam do tacto administrativo

e financeiro dos judeus, ferindo-os, porém, sempre que podiam.

Apesar de tantas prohibições, os judeus continuaram a arrematar

a cobrança dos impostos e a praticar actos, que o povo reputava

vexatórios e expoliadores (^).

Tal ostentação fizeram das suas riquezas os judeus, no reinado

de D. AÍTonso v, que podemos considerar ahi o ponto de partida

para represálias gravissimas, verdadeiramente demolidoras do

poder dos judeus em Portugal.

Essa ostentação e as liberdades, de que faziam gala, começaram

por exacerbar os ódios do povo, manifestados bem evidente-

mente nos assaltos e tumultos, que occorreram contra a judiaria

de Lisboa, em 1449.

(i) Ordenações Affonsinas, 1. 2.", tit. LXXXÍÍ.
(2) Archivo (In Camará Municipal do Porto, Pergaminhos, 1. II; Livro

Grande, foi. 48^ col. 1.^ e 2.^

(^) Ordenações Affonsinas, 1. ±°, tit. LXXV.
(^) A. nEncuLANO, Historia e origem do estabelecimento da inquisição,

t. 1.% pag. 85.
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A aversão contra os judeus adquiria, dia a dia, maior inten-

sidade (^), como claramente se denuncia nas actas das cortes

convocadas durante a segunda metade do século xv, pelas quaes

se reconhece que a linguagem dos procuradores das cidades e

villas representava a expressão do pensar e do sentir «nào só

do vulgo, mas também da burguezia chrislâ».

Nào tardaram, portanto, as restrições ás vantagens e liber-

dades, de que os judeus gosavam. Nas cortes de Coimbra, em

1473, prohibiu-se-lhes que comprassem quaesquer bens de raiz

para dotarem e apropriarem ás synagogas (-), etc.

Continuaram no reinado de D. Joáo ii os queixumes e pro-

testos contra os judeus, preparando-se por esta forma a tragedia

dolorosa, que bem depressa se desenrolou.

O monarcha demonstrara, desde os principies do seu reinado,

pronunciada predilecção pelos judeus, porque reconhecera n'elles

homens distinctos pela sciencia, especialmente na astronomia,

nos quaes poderia achar auxiliares poderosos para a realisaçào

das suas largas ambições de novas descobertas e novas con-

quistas.

João Peres da Covilhã e Aífonso de Paiva, mandados por

terra para descobrir meio de tentar a navegação ao longo da

costa africana, levaram cartas geographicas feitas pelo astrónomo

notabilissimo 3Iartim Behaim e pelos judeus mestre Rodrigo e

mestre José, médicos do monarcha (^).

A despeito da protecção do rei, a situação dos judeus em
Portugal aggravou-se. Em 1482, a judiaria de Lisboa foi sa-

queada pelo povo. Os judeus vindos de Castella eram acoimados de

causadores da peste ; a censura do Porto, seguindo o exemplo

da de Lisboa, dispoz que nenhum judeu vindo de Espanha en-

trasse na cidade (^), sendo, todavia, essa medida invalidada por

D. João II.

Promulgado pelos reis catholicos de Espanha, Fernando e

Izabel, o decreto de 31 de março de 1492, que obrigou os judeus

a procurarem nova pátria, muitos vollaram-se para Portugal

(*) A. Herculano, Historia da origem e estabelecimento da inquisição

em Portugal, t. i.°, pag. \9''].

(2) V. de Santarém" Historia e theoria das cortes, t. !.", pag. á4.

(3) J. DE Baruos, Décadas, 1. iv, pag. 6i.

(*) Archivo Municipal do Porto, Livro verde, anno 1485, foi. 9.
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e D. João viu na admissão d'ellcs uma boa fonte de receita,

para poder realisar o seu sonhado plano de conquistas em

Africa.

Impoz que cada um d'elles devia pagar oito cruzados «pagos

em quatro pagas» (^), exceptuando totalmente as creanças de

peito e, em parte, os officiues mechanicos (ferreiros, latoeiros,

malheiros, amieiros) que, ficando no reino, só pagariam metade.

O livre transito e entrada em Portugal era somente por oito

mezes e D. Joào obrigou-se a dar-lhes navios para os transportar

aonde elles quizessem.

Ai.KXANDUE Heiiculano diz quc, clcvando-sc a perto de

800:000 a emigrarão dos judeus para Portugal, nào seria calculo

exaggerado suppôr que um terço d'esse numero transpoz a fron-

teira (*^). E com esses emigrantes veio uma somma considerável

de dinheiro, de que D. João ii soffregamente tomou conta para

a consecução da conquista de Africa, sonho que nào realisou,

apparecendo junto, depois da sua morte, esse dinheiro (^). No-

te-se, porém, que muitos judeus transpozeram clandestinamente

a fronteira portugueza, para se esquivarem ao pesado imposto,

a despeito dos perigos pelos caminhos, que eram obrigados a

percorrer.

Mas nào bastou aos judeus a capitação de oito cruzados para

lhes abrir a hospitalidade portugueza; como se aproximava o

praso fatal dos oito mezes concedidos, tiveram de offerecer aos

officiaes encarregados das contravenções quinze mil cruzados,

que foram logo acceites e ainda por cima D. Joào ii intendeu

que bastava transportal-os a Tanger e Arzilla, aonde chegavam

nas mais desgraçadas condições!

E tal era a fama das riquezas dos judeus, que, tendo-se espa-

lhado que elles haviam devorado o ouro, quando pelo edicto de

Fernando e Izabcl lhes fora prohibida a sabida dos metaes

(') Damuo de Góes, Chronica de D. Manuel, pag. 1 a 10.

(2) Alexandre Herculano, Historia da origem e estabelecimento da inqui-

sição, t. l.*», pag. 102.

(3) «... el-Key ouuo húa grande soma de dinheyro, do qual nunca
despendeo húa só peça, por que o linha pêra a dita passagem, que com a

sua doença não pode^azer e pro sua morte se achou todo o dinheyro junto,

assi como o ouue sem faltar nada». Gargia de Rezende, Chronica de

D. João II, cap. CLXIII.
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preciosos, os mouros matavam-os para lhes buscarem nas entra-

nhas as riquezas, que de outro modo nao lhes encontravam (^).

As leis espanholas proliihiam aos nobres occuparem-se de

qualquer profissão ou industria; prohibiam-lhes até que empre-

gassem os seus capitães em emprezas industriaes e commerciaes.

Por isso, com a expulsão dos judeus, que tratavam exclusiva-

vamente os negócios de dinheiro, entraram em Espanha nume-

rosos estrangeiros a desempenhar a missão, que elles tinham

tomado sobre si. Restava para os espanhoes a permuta das suas

matérias primas com os artefactos do estrangeiro e o seu trans-

porte por mar (^).

Commerciantes e fabricantes nao eram considerados em Es-

panha, nem eram admillidos a occupar cargos administrativos.

Como os enviados ás cortes eram eleitos pelas corporações mu-

nicipaes, segue-se que nem o commercio nem a industria tinham

representação em cortes (^).

Prosigamos na historia das perseguições aos judeus, as quaes

iam, a bem dizer, ainda no começo.

D. Manuel mantinha a predilecção dos seus antecessores pelos

judeus, aos quaes começou por conceder carta de alforria, dando-

Ihes permissão de se estabelecerem onde quizessem ('*); mas bem
depressa teve de submetter-se aos mandos da sua ambição e ao

império da voz do coração.

EíTectivamente, para realisar o sonho de subir ao throno de

Esj)anha, concebeu o plano de casamento com D. Izabel, filha

mais velha dos reis catholicos; mas esta, induzida, sem duvida,

pelos pães, propoz-lhe o adiamento do casamento, até completa

expulsão dos judeus de Portugal, e no contracto nupcial, lavrado

em 1497, ficou exarada a clausula expressa da expulsão dos

judeus.

Forte era a corrente, que se levantava a favor dos judeus, por-

que poderosos motivos de ordem politica, económica, social e

(1) A. Herculano, Historia da inquisição, l. 1.", pag. 106.

(2) K. IIaerler, fíie wirtsrhaftliche Úliltc Spaniens in 16 Jahrhunáert,

pag, 4o e 51.

(•^) K. Haf.hi.eh, op. ril., pag. (il.

('•) '<KI-lUiy I). Emanuel . . ."laiit(j que regiiou libertou logo estes judeus
cativos, sem delles, nem das communas dos judeus iiaturaes do líeyiio

querer acceplar liu grande serviço.

.

.». Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
nuel, cap. X, pag. 21.
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religiosa recommendavam a permanência trelles em Portugal.

A própria Espanha reconheceu o erro que praticara; mas era

tarde para o remediar (^). Nao se esquecia que os judeus reu-

niam variadas aj)lidòes, sobretudo para as artes mechanicas, e que

possuiam riquezas valiosissimas
;
ponderava-se também que, se

elles fossem coagidos a acolher-se entre os mouros, levariam,

sem duvida, a estes os seus bens, e, sobretudo, os seus segredos,

alguns dos quaes bem preciosos.

Em todo o caso, predominou o grito da expulsão, a qual foi

decretada a 5 de dezxmbro de 1496 ('^).

Dez mezes foram concedidos para escolherem entre a sabida

do reino e a morte: «sob pena de morte natural e perder as

fazendas para quem os acusar» (*^). E essa resolução foi aggra-

vada com a ordem para se tirarem aos judeus, que partissem, os

filhos menores de 14 annos, a fim de serem baptisados e dou-

trinados na fé catholica. O que se passou em todo o reino, por

virtude d'essa ordem, mal pôde imaginar-se; o amor paternal

explosiu em assomos de fúria, de bravura e de desesperação.

O rei levava por diante o seu plano funesto, fechando os ouvidos

aos melhores conselheiros: anão me importo de razoes, não curo

do direito!» — exclamava elle em Extremoz.

Bem depressa se manifestaram as consequências do erro pra-

ticado; o rei pretendeu atalhar a essas consequências por varias

formas, começando por conceder largos privilégios aos judeus;

mas estes, desconfiados das palavras do monarcha, aproveitaram

o ensejo para porem a salvo as suas pessoas e bens ; os mais

abastados vendiam as suas propriedades aos christàos e conver-

tiam o producto da venda em letras de cambio sobre praças

estrangeiras.

Quiz-se pôr um dique a esse êxodo de capitães; mas baldados

foram os esforços, apesar da ameaça da perda de todas as fazendas

e bens moveis e de raiz, onde quer que fossem achados e da

nau ou naus e navios, que os levassem.

(') «Na verdade, parece que a Ilespanha conheceu o erro, qne tinha

comineltido eni expulsar do seu seio uma raça laboriosa e possuidr-ra de

grandes riipiezas; mas o passo estava dado e então só restava anniquilar

as vantagens que Portugal podoria tirar da falsa politica dos reis de Cas-

lella». Panortima, t. 1.°

(2) Damião de Goks, Chronlca de D. Manuel, cap. XVIII.

(3) Ord. Man., liv. 2.", tit. XLl.
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Campeou infrene a usura, no século xv, e vamos encontrar

gente de elevada stirpe desempenhando as funcçôes de presta-

mista e penhorista. O dr. Sousa Viterbo dá minuciosa infor-

mação a tal respeito n'um curioso opúsculo. Apresenta-nos, em
primeiro lugar, D. Guiomar de Castro, avó materna de Affonso

de Albuquerque, em cuja casa as mais gradas pessoas, incluindo

o rei e os principes, iam depositar os seus penhores (^), sen-

do-lhe concedidos privilégios especiaes para a hquidaçào de di-

vidas. Menciona o erudito cscriptor estar persuadido de que

D. Affonso V destinara ao apresto de algumas das armadas, que

foram d conquista dos lugares da Africa, as 8:000 dobras, de

que ainda no anno de 1471 restavam por satisfazer 6:286 V2 ^

J90 reaes brancos.

JSào estava I). Guiomar só em campo, como prestamista ; entre

as pessoas, que lhe faziam concorrência, contava-se a condessa

de Loulé, a qual emprestou ao bisf)o de Évora D. Júlio, ouro,

prata e dinheiro j)ara os gastos de uma esquadra de soccorro,

que o mesmo bispo commandou. armada por D. Affonso v,

para uma nova cruzada, a pedido do papa Sixlo v (^).

Outro prestamista notável foi D. Duarte de Menezes, que

emprestou ao infante D. Henrique a somma de 6:000 dobras

de ouro, garantidas com certas propriedades, por sua morte.

Vem a propósito mencionar que para os gastos de Ceuta pedira

o infante D. Henrique de empréstimo ao conde de Arrayolos a

quantia de 2.251:776 reaes brancos (*^\

Nào deve passar sem registro que os italianos, especialmente

os genovezes e os florentinos, nao só tomaram parte activa na

nossa navegação e commercio, como contribuiram para o desen-

volvimento da industria. N'um outro vaHoso opúsculo sobre o

monopólio da cortiça no século w, diz o dr. Sousa Vitehbo:

«Estou convencido de que os itahanos residentes em Lisboa,

mareantes, mercadores, baníjueiros, armadores, contribuiram

muito, por intermédio das suas relações com as praças da Itália

e da Europa, para divulgar os progressos dos nossos descobri-

mentos maritimos» (*j.

(') Sousa ViTEnuo, A avó materna de Affomo de Albuquerque — Os

penhorislãs do século xv, pag. S.

(2) Ideiii, pag. 10.

p) Idrin, pag. 11.

(*) SocsA Viterbo, O monopólio da cortiça no século x% pag. 9.
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Portugal era enlào o receptáculo de riquezas sem conta. Abun-

dava o dinheiro; Lisboa era o empório do commercio. AÍTirma

Damião de Gons que muitas vezes via na casa da contractaçào

da índia mercadores com sacos cheios de dinheiro em ouro e

em prata, para fazerem pagamento do que deviam, o qual di-

nheiro lhes diziam os ofiiciaes que tornassem o outro dia, por

não haver tempo de o contar (^).

Os navios da índia chegavam constantemente ao Tejo carre-

gados de preciosidades.

«Era o arroz c a pimenta e as mais especiarias, o cravo das

Molucas, a noz e a massa de Banda, o gengibre de Kallam, a

canella de Sinhala; era o marfim da Guiné, as sedas da China

e os tapetes da Pérsia, o âmbar das ilhas Malaias, o sândalo de

Timor, as tecas e couros de Katschhi, o anil de Kambai, o pau

de Solor, as cambraias de Bengala ; eram o ébano, o bórax, a

camphora, a laca, a cera, o almiscar de (3rmuz. Além d'isto,

Sofala e Sumatra mandavam o ouro e a prata, o Japão e o

Manaar as pérolas, que também vinham de Kalckar; o Pegu os

rubis e toda a índia os diamantes. De Ormuz recebiam-se os

cavallos da Arábia e da Pérsia» (^).

Com a descoberta do caminho maritimo para a índia conse-

guiu Portugal haver ás mãos o monopólio do commercio das es-

peciarias, submergindo sob a sua supremacia o commercio indo-

egypcio e dispondo do tracto das especiarias com as nações do

norte da Europa, paizes de Flandres, Inglaterra, etc. (^).

Assim cavou a ruina do commercio de Veneza, até ahi omni-

potente. Machiavelli escrevia de Veneza para Florença: «Os

preços das especiarias armazenadas no Adria cahiram para menos

de metade».

Era considerável, incalculável mesmo, o trafico importantis-

simo, que as cidades italianas faziam antes das nossas conquistas.

A receita de Florença era calculada em mais do que o rendi-

mento total da Inglaterra e Irlanda juntas (^).

Foram verdadeiramente collossaes as sommas desviadas de

(1) Damião de Góes, Chronica de D. Manuel.

(-) Oliveiha Mautins, Historia de Portufjal, t. 2.", png. 24.

(3) Heyo, Geschichte des Levanlehandek iii Miltelalter, ;{." poritido, ii.° 10,

('') J. DE Vasconcellos, A Renascença portugueza, i)ng. 7.
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Veneza para Lisboa. Nao é j3ara admirar, pois, que a republica

de Veneza propozesse, como propoz, a D. Manuel um contracto

para a compra de todas as especiarias cbegadas das índias a

Lisboa, depois de satisfeito o consumo nacional.

Ao mesmo tempo, a feitoria portugueza de Flandres, verda-

deira escola da diplomacia, avançava em importância. Em 1488,

o feitor de Portugal, Diogo Fernandes, servia de intermediário

a Maximiano da Áustria, que sollicitava de D. João ii os seus

bons officios para a paz com o rei de França. O principe por-

tuguez offerecia, logo depois, 100:000 ducados de ouro para

resgatar o seu illustre parente do captiveiro de Bruges (^).

Século XVI

Somos cbegados ao tempo em que verdadeiramente se realisou

a concentraçào capitalista.

Comecemos por examinar o movimento dos negócios em Por-

tugal, no começo do século xvi.

Sobre esta interessante matéria, oíFerece-nos preciosos dados

KoNRAi) Haebler no seu livro Die Geschichle der Fugger schen

Handlung in Spanien.

Em 13 de fevereiro de 1503 assignava D. Manuel um tratado

pelo qual era concedida auctorisaçào a vários commerciantes

allemàes para estabelecerem feitorias em Lisboa. N'um nppen-

dice a esse tratado, ampliavam-se as concessões n'elle contidas a

todos os commerciantes estrangeiros, que estabelecessem em Por-

tugal uma feitoria, com, pelo menos, 25 ducados de capital.

Entre os primeiros, que se aproveitaram d'essa concessão, con-

tam-se os Fuggers, que, em 1 504, enviavam a Lisboa o seu pri-

meiro feitor, Marcos Zimmermann.

K'esse anuo, a 1 de agosto, concluia Lucas Rem, feitor da casa

Welser, de Augsburg, um tratado còm D. Manuel, pelo qual

lhe era concedida participação no commercio directo com as

índias, podendo expedir na frota, que seguia então para o Oriente,

um commissario seu e géneros para a permuta.

A mesma concessão havia já sido íeita aos italianos Bartolomeo

(') J. DE Vascoxellos^ A feitoria de Portugal em Flandres (1885).



185

Marchione, de Florença, e António Sabrago, Francesco Carducci

e outros. Na frota, qie partiu em loOo, os negociantes italianos

tinham participação de 30:000 cruzados (a 400 réis, isto é, um
pouco mais do que um ducado); os Welser tiidiam entrado com
20:000 ducados; os Fuggers e outros tinham participação no

valor de 10:000 cruzados. Foi por esta primeira ("rota que os

Fuggers mandaram o seu representante para Portugal.

Lisboa tornou-se um empório commercial de tal grandeza,

que, como vimos já, a republica de Veneza propoz a D. Manuel

um contracto para a compra de todas as especiarias chegadas

das índias, excedentes do consumo de Portugal. Em 1522,

assignou-se esse contracto; mas foi baldado, porque a lei natural

do progresso zombou do ouro e do contracto. Veneza cahiu (^).

Passado algum tempo, foi decretado por D. Manuel que toda

a pimenta vinda das índias devia entrar na alfandega de Lisboa

e dahi seria vendida aos compradores. Cessou, assim, a partici-

pação dos estrangeiros nas frotas da Índia.

Gonstituiu-se, mais tarde, o monopólio da venda das especiarias,

monopólio que foi frequentes vezes administrado por allemães,

genovezes e florentinos.

Os negócios dos commerciantes allemães em Lisboa consis-

tiam, sobretudo, na compra de especiarias e na venda de cereaes,

bem como de madeiras, cobre e outros artigos indispensáveis

para o armamento dos navios destinados á derrota das índias (*).

A feitoria de Flandres foi a primeira e a melhor eschola da

diplomacia portugueza no século xvi, observa o sr. Joaquim de

Vasconcellos. «Quem a julgar uma mera agencia commercial,

onde se tratava só da venda das preciosas especiarias do Oriente,

do negocio da canella, do cravo e da pimenta, engana-se deve-

ras» ('^).

Portugal tiídia razoes para se ufanar da feitoria de Flandres;

essa feitoria e as suas agencias foram franqueadas aos homens

(') «Vide o que Góes diz d'estas tentativas dos venezianos (Chronica,

IV, pag. G31) e da missão de Aiessandro di I^esaro a Lisboa. Góes ignorava

que o contracto se ultimou, falta que fomos encontrar em Kiesselbach,

pag. 380» — apud J. de Vasconcellos, Renascenra portugueza, pag. 10.

(2) Haebliír, Die Gescliichíe der Fugger^schen Handlung in Spanien,

pagg. 23 e 24.

(^) J. DE Vasconcellos, A feitoria ds Portugal em Flandres (1885).

N.« 3 4
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mais illustres dn renascença, protegendo efficazmente as sciencias,

as lettras e as ar los. Um simples leitor, observa o sr. Joaquim de

Vasconcellos, ajudado apenas por um ou dois escrivães e com

meios relativamente modestos, íez entào mais, em* beneficio do

nome portuguez, do que embaixadas opulentissimas.

Curta toi a gloria da feitoria. Em fins de 1332, Lourenço

Lopes, feitor de Flandres, escrevia de Antuérpia ao secretario

do rei, António Carneiro, expondo o apuro em qse estava, por

nào poder pagar o que por lá se devia, a ponto de o fazerem

jurar em. juizo, que nào sahiria de Flandres sem pagar (^).

Os feitores portuguezes subiram o Rbeno, desde Colónia até

Bosel, e desceram o Danúbio, desde Ulm até Hegensburg, para

penetrarem na Itália pela via antiga de Brenner e valle de Adige

(Insbruck, Brixen, Botzen, Trento, Verona). Ao lado d'estas trcs

estradas acbavam-se os centros commerciaes e artisticos mais im-

portantes da Idade Media e da Renascença, alimentados pelas

duas grandes artérias (biviaes, que faziam afiluir ao coração da

Europa as riquezas do Occidente e do Oriente (^).

As vias íluviaes tinham como ponto de partida Antuérpia ; a

via maritima abria-nos os portos hanseálicos do Mar do iSorte

(Hamburgo) e do Báltico (Lubeck, Dantzig); o Ell)a abria-nos o

caminho da Bohemia até Prag, um dos centros mais importantes

dos séculos xiii e xiv. A Wistula levava o mercador a Warsovia

e Cracóvia. Em todos esses pontos encontravam se feitorias e

agentes portuguezes.

Tal riqueza commercial ad(juiriu Antuérpia, que a sua popu-

lação quadripiicou em setenta aimos. Os portuguezes figuravam

entre os 2:500 navios que j)ovoavam, em certos dias, aquelle

porto; figuravam também na sua grandiosa Bolsa; tinhamos a

nossa percentagem nos oOO milhões de coroas de prata, que a

tanto montava a circulação total do commercio de Antuérpia. Os

portuguezes eram, nos três primeiros decennios de 1500-1530,

os negociantes estrangeiros mais considerados em Antuérpia;

tudo o que alli havia de notabilidades commerciaes estava em
maior ou menor dependência dos feitores de Portugal.

(1) Corpo chronolofjico da Torre do Tombo, cit. por J. de Vasconcellos.
(') .1. I E Vasconxellos, Bnuisccnra portugiicza. Estudos sobre as rela-

ções anislicas de Puilugal nos séculos xv e xvi, pag^^ XV e XVI.
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A forma por que o governo portuguez contractava com os ne-

gociantes estrcngeiros os fornecimentos de que carecia era, em
geral, baseada na concessão de uma receita, durante um certo

numero de annos, attingindo essa concessão quasi as condições

de um monopólio.

Um dos artigos mais importantes d'estas transacções era o

cobre, do qual os Fuggers tinham quasi o monopólio na Europa

e do qual eram precisas grandes quantidades para a construcçào

dos navios das frotas portuguezes (').

A casa Fugger foi proposto por D. Manuel o fornecimento,

por um certo numero de annos, de todos os navios de que o rei

carecesse para a navegação das índias. Esses navios deviam vir

promptos dos portos allemães e construidos de novo. Em com-

pensação, aos Fuggers seria reconhecido o direito de participação

no commercio colonial, cuja exploração pertencia entào aos cba-

mados conlracladores do monopólio. INao chegou, porém, a rea-

lisar-se esse plano (-).

Em virtude da monopolisaçào do commercio das índias e em
consequência da decadência dos negócios coloniaes, os Fuggers

acabaram, em 1558, com a feitoria de Lisboa e passaram a

dirigir os negócios de Portugal na sua fdial de Sevilha.

Em 1576, tinham como representante, em Lisboa, Joào Hen-

riques, hollandez, de origem portugueza. Também foi agente dos

Fuggers em Portugal Damião de Góes.

Um negociante de Augsburg, Gonrad Kott, foi contractador do

monopólio da pimenta, em 1577.

O governo portuguez tinha passado aos seus credores títulos

de divida, similhantes aos juros espanhoes, que se tinham tor-

nado papeis de especulação; eram negociados a preços variáveis

e cotados, por vezes, a 40 e 45 por cento. Estes titulos eram

usados para pagamento das dividas pelo valor nominal.

Em 1557, os Fuggers estavam de posse de titulos da divida

portugueza no valor de 1 5 V2 contos (40:000 ducados) (^).

Os Fuggers occupavam-se também do commercio de pedras

preciosas.

(^) Haebler, Op. cit., pag. 32.

(~) Haebler, Op. cit., pag. 36.

(^) lÍAEiíLER, Op. cit. pag. 40.
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É curioso lançar, ainda que passageiramente, a vista sobre

as finanças espanholas, após o primeiro quartel do século xvi.

Em 1527, Carlos v cedeu aos genovezes certos impostos e

concedeu-lhes licença de estabelecerem bancos em Medina, Vil-

lalon e Rioseco. Tendo Filippe ii decretado, em 157o, que ces-

sasse a obrigação de satisfazer aos credores estrangeiros os paga-

mentos devidos, isto abalou por tal forma o credito de Espanha,

que o rei teve a maior difficuldade em encontrar quem lhe des-

contasse uma lettra em Flandres. As medidas tendentes a crear

diííiculdades e a extorquir aos estrangeiros a sua posição de finan-

ceiros em Espanha eram, porém, tào populares e tào agradáveis

á nação, que ella se submettia bem aos inconvenientes resultantes

de similhanles medidas.

Nào podendo obter dinheiro dos banqueiros estrangeiros,

Filippe 11 levantava nos pequenos banqueiros e negociantes es-

panhoes sommas destinadas a pagamentos nas grandes feiras,

como, por exemplo, a de Medina. Chegada a occasiào dos paga-

mentos n'essas feiras, como o erário real não podia fazer esses

pagamentos, eram estes adiados para as feiras seguintes. D'ahi

resultava grande incerteza e difficuldade geral nos negócios, que,

juntamente com o augmento dos impostos, contribuiu para a rá-

pida ruina da industria e do commercio espanhol (';.

Nos meiados do século xvi eram os genovezes os banqueiros

da corte de Espanha e recebiam, além do lucro importantissimo

das transacções, extraordinários privilégios. Tinham liberdade de

exercer a sua profissão de banqueiros em Espanha, apesar

da lei que prohibia aos estrangeiros esse mister; eram eleitos

para presidentes das principaes bolsas espanholas; era-lhes con-

cedida a consignação do rendimento de certos impostos, tendo

ainda o direito de os cobrar.

A par dos genovezes, eram os Fuggers (Fucars) de Augsburg

que, desde 1525, toma\am logar im[)ortantissimo entre os ban-

queiros (la corte de E>panha. ]S''esse anuo, foram-lhes arrendados

os macslrazgos das Ordens de Calatrava, Santiago e Alcântara,

incluindo as minas de mercúrio de Almodovar e de prata de

Guadalcanal. Com essa concessão ficaram os Fuggers sendo se-

C) ílAEBLF.n, Dte icirlschafllichr Blule Spaniens im 16 Jahrlinndert,

pag. 72.
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nhores do monoj)olio do mercúrio, imporlantissimo para a expio

raçào das mÍFias de prata do México.

Nas cortes de 15i2, apontou-se que os genovezes estavam, de

facto, lia posse de monopólios no commercio das las, sedas, ferro,

aço e viveres.

As guerras de Filippe ii obrigavam a novas condescendências

com os banqueiros estrangeiros, que multiplicavam as suas exi-

gências. Sancho de 3Joncada calcula que sahissem de Espanha

annualmenle, ganhos por estrangeiros, cerca de 20 milhões de

ducados de linhos, artigos de luxo, peixe, mármore, madeiras, etc.

Mais uma vez, temos de fallar dos judeus.

Continuava leroz, em Espanha, a obra sanguinária da Inqui-

sição; em Lisboa lavrava a peste, fazendo mortandade horrivel.

O fanatismo exacerbava o ódio contra os judeus; havia sede

de sangue. No dia 9 de abril de 1306, um incidente occorrido na

igreja de S. Domingos produziu a faisca, da qual se originou uma
horrivel carnificina, que durou dois dias, porque ao terceiro, diz

DaxMIÀo de Góes, «já nào achavam quem matar».

E assim se completou a obra de exclusão dos judeus de Por-

tugal, obra que ficou assignalada na nossa historia por impereci-

veis laivos de sangue e na economia do paiz por innumeraveis

prejuízos, de variada espécie.

Á Hollanda, especialmente, foram levar as luzes do seu espi-

rito e as riquezas da sua actividade; alli tiveram sempre uma
posição saliente e alli conservaram, até ao principio do século xix,

o próprio uso da lingua portugueza.

Portugal, fascinado apenas pelos reflexos do ouro, nào com-

prehendeu quanto essa riqueza tem de passageira e quanto mais

solida é a que se funda no trabalho e no fomento da riqueza

nacional.

Com a expulsão dos judeus coincidiu uma desorganisaçào

administrativa, que conduziu á extrema decadência as finanças

nacionaes, multiplicando-se assombrosamente a divida publica.

«As coisas haviam chegado a termos, ainda antes de 1542,

escreve Herculano, que as pessoas sisudas e experientes quasi

de todo desanimavam. Nunca de memoria de homens tinha sido

tão profunda a desorganisaçào da fazenda publica» (^).

(*) A. Herculano, Historia da origem e estabelecimento da inquisição em
Portugal, t. :2.°, pag. 30.
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Provocaram-se represálias de outras nações; d'ahi nasceu a

desconfiança, que se reflectiu profundamente nos negócios em

Portugal.

É certo, porém que, quando se deu o immenso revez de

Alcacer-Quibir, quasi todas as casas illustres estavam pobres e a

necessidade de aggravar os sacrifícios feitos com os enormes

gastos exigidos pelo resgate dos que gemiam em ferros, veiu

esgotar os últimos recursos.

A antiquissima instituição dos morgados favorecia a organisaçâo

da propriedade capitalista no século xvi.

Nas cortes de Madrid, do anno de 1534 assentava-se «serem

os morgados interessantes e úteis ao Estado, dignos de todo o

favor» (^).

Esse parecer foi abraçado pelo legislador na nossa Ordenação

FíUppina (a Affonsina e a Manuelina nào legislaram sobre mor-

gados) onde se diz:

«A tenção dos grandes e fidalgos e pessoas nobres dos nossos

reinos e senhorios, que instituem morgados de seus bens e os

vinculam para andarem em seus filhos e descendentes . . . é para

conservação e memoria do seu nome e accrescentamento dos seus

Estados, casas e nobrezas e para que em todo o tempo se saiba

a antiga linhagem d'onde procedem e os bons serviços que fizeram

aos reis nossos predecessores e pelos quaes mereceram d'elles

serem honrados e accrescentados, do que resulta grande proveito

a estes reinos, para que n'elles hajam muitas casas e morgados,

para melhor defensão e conservação dos ditos reinos e nos pode-

rem os possuidores d'elles com mais facilidade servir e aos reis,

que pelo tempo em diante nos succederem na coroa d'estes rei-

nos» (^).

Lavrava uma geral mania de instituir vinculos em prédios de

ridículos rendimentos, «em que, se nào enchiam os fins, pelos

quaes eram, nj)esar dos contrários prejuizos com outra contraba-

lançada utilidade publica, que de laes insignificantes morgados

nào |)odiam resultar» (^).

Para obstar a esses erros foi promulgada uma lei em 1770,

como adiante se verá.

0) Lv. 7.% tom. 7.°, liv. 5.»

(2) Ord. Filip., liv. IV, til 100, § 5.»

(3) Souza de Lobão, Tratado pratico de morgados, pag. 2o.
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Gfferece-se-iios considerar ainda uma nova entidade — a com-'

panhia de Jesus.

D. João III e D. Sebastião, especialmente, além da sua mu-
nificência em dotar e engrandecer os jesuítas, tinham sido igual-

mente pródigos com outros religiosos, calculando alguns escriptores

em tresentos e cincoenta os conventos de ambos os sexos fundados

de novo desde 1). Affonso v e sustentados a expensas dos bens

da coroa e dos particulares e das rendas dos anniversarios, ca-

pellas e padroados.

Quem percorre os valiosos Documentos para a hísloria dos

jesuiías em Portugal , colligidos pelo dr. António José Teixeika,

tem occasiào de observar as concessões Feitas (x companhia de

Jesus.

Eram dispensados de pagar aluguer algum das casas da Uni-

versidade, em que poisavam; podiam trazer lenha da mata de

Botào; foi-lhes licito vedar um caminho, da porta do castello de

Coimbra para a parte nova «sem embargo de quaescpjer leis,

ordenações ou posturas da camará da dita cidade, em contra-

rio» (^); mandou-se expropriar casas para desobstruir o terreno

destinado á construcçào do collegio(^); permittiu-se que os je-

suítas mandassem comprar em qualquer parte e levar para Coim-

bra todo o trigo, cevada, centeio, milho e quaesquer outros

mantimentos e coisas de que tivessem necessidade (''^) ; facultando

os olivaes de Coimbra e outros para nelles poderem pastar até

tresentos carneiros, sem pagarem coima nem pena alguma, mas
apenas o darano e perda que fizessem (^).

Foram valiosíssimos os privilégios outhorgados aos jesuítas.

D. João III concedeu-lhes que «tenham, gosein e usem daqui
em diante de todos os privilégios, liberdades, graças e franque-

zas, que de mim teem, e de que usam, e ao diante puderem
gosar e usar, os lentes e deputados e conselheiros da Universi-

dade da dita cidade de Coimbra» (^j. Foi concedido que as rendas

do collegio dos jesuítas se arrecadassem e executassem pela

(') António José Teixeira^ Documentos para a historia dos jcsuitas em
Portugal, pag. ÍT1.

(2) A. .1. Teixeuia, Op. cit., pag. 137.

(^) A. J. Teixeira, Op. cit., pag. 149.

(^) A. .1. Teixkiua, Ob.dt., pag. 101.

{") A. J. Teikeiua^ Ob. cit., pag. 109.



19^2

forma por que os almoxarifes e recebedores arrecadavam e exe-

cutavam as dividas da fazenda real (^). Não faltou a concessão

de terras. Por FilipjDe i foi confirmada a carta de D. Henrique

isentando as casas e collegios da companhia de Jesus de ciza dos

bens de raiz, que «comprarem e venderem, ou escambarem, e as

partes com quem as ditas compras ou escambos fizessem, paga-

riam sua meia ciza, se a devessem, e bem assim que não pagas-

sem ciza do pão, vinho, azeite, carnes, pescado, bestas nem de

qualquer outro movei, que comprassam, vendessem ou escam-

bassem que fossem para meneio e uso do collegio, nem a pagas-

sem as partes, que estas cousas vendessem, comprassem ou com
quem as escambassem» (^).

Igualmente foram os jesuitas isentos de pagar dizimas das suas

propriedades, que elles por si e seus familiares e ás suas pró-

prias custas grangeassem e, grangeando-as por lavradores par-

ciarios, eram isentos da parte que levassem por via de conta (^).

Taes e tantos privilégios não vinham aos jesuitas apenas dos

reis; provinham-lhes também dos bispos.

Concessão de elevado alcance foi a que D. Sebastião fez,

mandando unir e incorporar os collegios das Artes e de Jesus

á Universidade de Coimbra e que os reitores, padres e collegiaes

d'elles e seus criados, familiares e pessoas, que os servissem e

d'elles tivessem mantimento e ordenado gosassem e usassem os

privilégios, liberdades, graças e franquezas outhorgadas á Uni-

versidade (*).

Ponhamos de parte os privilégios de caracter scientifico, por

não interessarem directamente ao estudo que fazemos, bastando

dizer que mais de um alvará régio obrigou a Universidade a re-

conhecer as habilitações adquiridas nos institutos dos jesuitas.

As doações feitas foram muito valiosas: consistiam em terras,

agua, dinheiros, assucar e outros géneros e até especiarias e

incenso da casa da índia, não faltando «um escravo para serviço

do dito collegio, de que faço esmola» (•^) bem como livrarias,

pannos de armar, etc.

(•) A. .1. Teixeira, Oh. ril., pag. 176.

(-) A. I. Teixeira, OJl cif., [tag. 184.

(3) A. .1. Teixeira, Oh. cit., pac. 187.

() A. .1. Teixeira, Oh. cit.. paií. 198.

(^) A. J. Teixeira, Oh. cit., pag. 2t33.
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Com tantos e t3o valiosos elementos, nSo é para admirar que

os jesuitas se engrandecessem em importância e bens, conquis-

tando uma influencia considerável na sociedade portu^ueza, prin-

cipalmente na segunda metade do século xvi e na primeira me-

tade do século XVII.

(ContinúaJ.
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Visite de Sa Majeslé Charles L^'\ Roi de PorlugaJ et des Algarves»

et de M. de Président de la Republique française au Muséum
National d'Histoire naturelle le 2A novembre I9Q5. Paris,

MDCCCCVI.

È bem sabido pelos leitores d'esta revista que, quando, no fim

do anno passado, S. M. El-Rei o Senhor D. Carlos visitou em
Paris o Senhor Presidente da Republica franceza, das solemni-

dades e festas que foram celebradas em sua honra fez parte uma
sessão no Museu de Historia natural d'aquella capital, a que con-

correu o que em França existe de mais elevado na politica, nas

sciencias, nas lettras, etc. O governo francez, conhecendo que

coisa alguma poderia ser mais agradável a um rei que consagra

ao estudo das sciencias naturaes muito do tempo que lhe fica

livre das suas altas funcçôes, do que ver-se cercado dos principes

da sciencia franceza, n'essa casa celebre na historia das scien-

cias physico-naturaes, e ou\ir da boca de alguns dos mais emi-

nentes a narração das suas mais brilhantes descobertas, incluiu

muito judiciosamente esta sessão no programma das solemnidades

realisadas em honra do chefe da naçào portugueza. Foi uma
sessão memorável esta, que ficará inscripta na chronica do nosso

actual monarcha entre os acontecimentos mais notáveis do seu

reinado.

O livro cujo titulo antecede esta noticia contém os discursos

e conferencias pronunciadas n'essa occasião. Abre por uma ele-

quente allocuçào do director do Museu, M. Ed. Peurieii, em
que saúda o monarcha portuguez e em que se refere aos traba-

lhos scientificos do Senhor D. Carlos com louvores a que dá

grande valor a auctoridade do naturalista eminente que os ex-

primiu.

Vem depois o bello discurso pronunciado pelo rei de Portugal,

em resposta á allocuçào precedente, na qual este em termos ca-
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lorosos e em phrases expressivas agradece a recepção que se lhe

está fazendo e saúda os homens eminenles que sào a gloria do

grande estabelecimento scientifico que veio visitar.

Seguem-se as cinco conferencias que foram feitas n'essa occa-

siào por M.^^ Curie e por MM. li. Becqueiiel, Lippmann,

Lachoix e MoissAN. Sào todas curtas, mas extremamente instru-

clivas e vivamente interessantes; e foram quasi todas acompa-

nhadas de experiências, ou de observações de resultados colhidos

em experiências anteriores, relativas aos phenomenos a que ellas

se referem.

Abriu esta sórie de conferencias H. Becqukuel, herdeiro de

um grande nome, que, continuando os trabalhos de seu illustre

pae sobre a phosphorescencia, descobriu os raios cathodicos, que

constituem o assumpto sobre o qual fallou.

A segunda conferencia foi feita pela esposa e collaboradora de

CuuiE, o physico eminente cuja morte prematura e inesperada,

em trágicas circunstancias, deploram os homens de sciencia de

todo o mundo, a qual se occupou do radium^ esse corpo maravi-

lhoso que parece destiíiado a representar um papel importantís-

simo na sciencia do futuro.

Fallou depois Lippmann, o inventor da photographia das cores,

o qual se occupou d'esla importante descoberta.

A quarta conferencia foi feita por Lacroix, o arrojado geó-

logo, que foi estudar á Martinica a desastrosa erupção da mon-

tanha Pele e, quando não tinham ainda terminado os seus eífeitos

destruidores, o qual se occupou das observações que fez n'esta

notável viagem.

A ultima conferencia foi feita por Moissan, o inventor do

forno eléctrico, que se occupou d'este apparelho utilíssimo, que

tem dado a solução de muitos problemas importantes de physíca.

Esta ultima conferencia é conhecida pelos leitores d'esta revista,

porque o eminente chimico que a pronunciou nos deu o prazer

de nos confiar o seu manuscripto para ser n'ella publicado.

L. Octávio de Toledo: Elementos de Arilmclka universal.

(Parte 1.^). Madrid, 1903.

Tratado de Álgebra, t. I. Madrid, 190o.

A cultura das Mathematícas tem tomado modernamente bas-
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tanie desonvolvimento em Hespanha, onde téem sido publicadas

nos últimos tempos valiosas obras para o ensino d'estas sciencias,

como se pode ver em diversos números do Jornal de Siencias

mathematicas, onde se deu noticia de algumas. Hoje vamos indi-

car outras, principiando por aquellas cujos titulos vêem de ser

escriptos.

A primeira abre por uma curta, mas bem feita, introducçào,

consagrada ás ideias primordiaes das Sciencias mathematicas, e,

em particular, da Arithmetica. Depois sào estudadas em vinte e

dois capitulos a theoria das operações sobre números e sobre po-

lynomios, as regras para o seu calculo, etc.

A theoria geral das operações é nella feita com muito cuidado,

o que permitte ao auctor dar toda a clareza e rigor á extensão

successiva da noçào de numero, na passagem do inteiro para o

fraccionado, do positivo para o negativo, do racional para o irra-

cional, do real para o imaginário.

O segundo dos volumes mencionados é o primeiro de uma

obra em que o auctor pretende expor com desenvolvimento as

theorias clássicas da Álgebra. N'elle occupa-se o sábio professor

da Universidade de Madrid da parte elementar d'esta sciencia,

estudando primeiramente, em uma introducçào, a noçào de limite

e os [)rincipios geraes da theoria das funcçòes e da theoria das

equações, depois, no livro primeiro, a doutrina relativa á reso-

lução das equações do primeiro gráo; no segundo, a doutrina

relativa á resolução das equações do segundo gráo; e, no ter-

ceiro, os principies da theoria das congruências e da analyse

indeterminada. A theoria das equações do primeiro gráo é tratada

de um modo mais completo do que é habitual em outras obras

d'esta natureza, considerando-se sempre as equações debaixo da

sua forma mais geral, o que tem a vantagem de habituar os alu-

mnos ao calculo com quantidades que, por ser o seu numero

indeterminado, nào podem ser todas escriplas, tendo de a imagi-

nação intervir para Irabalhiir com as que faltam.

Tanto na primeira como na segunda d 'estas obras a exposição

6 feita com clareza, rigor e elegância. Porisso nào terminaremos

esta breve noticia sem exprimir o nosso vivo desejo de que ap-

pareça brevemente a segunda parte da primeira e os restantes

volumes da outra.
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ZoEL G. DE Galdiíano: Tratado do Analisis matemático. Zara-

fioza.

O aiictor {]'esla obra é um dos mathematicos hcspanhoes que

mais tem trabalhado para attrair a atteni'ào dos seus compatriotas

para o estudo das sciencias matbemalicas. Para isso, fundou o

primeiro jornal especiabnente consagrado a estas sciencias que

existiu n'aquelle paiz, escreveu diversas obras para uso dos alu-

mnos que querem apprender os primeiros elementos das referidas

sciencias e al^^uns artigos sobre a pliilosopbia e ensino das mes-

mas, e anda agora publicando uma obra extensa sobre Analyse

mathematica, com o fim de divulgar em ííespaidia as doutrinas

com que esta parte das matbemalicas foi enriquecida por alguns

dos mais eminentes geómetras do século IX.

A obra constará de sete volumes. Os quatro primeiros appa-

receram em 1904 e 1905, e vamos dar uma noticia resumida dos

assumptos que n'el!es sao considerados.

Entendeu o sr. Galdeano, com muita razão, que, para tor-

nar a leitura da sua obra accessivel ao maior numero possivel

de leitores, convinha esludar ligadamente os assumptos de Ana-

lyse desde os principios mais elementares até ás questões de na-

tureza um pouco elevada que se téem tornado clássicas nos últi-

mos tempos, e que pretende tornar conbecidas no seu paiz. Por

isso consagrou o 1." volume á exposição da parte do Calculo

differencial que se encontra nos manuaes ordinariamente empre-

gados para o estudo elementar d'esta parte das Matbemalicas.

O tomo 2.^ é consagrado á exposição dos principios geraes da

theoria das funcçôes. Como introducçào a esta doutrina é primei-

ramente estudada a theoria dos números irracionaes e a theoria

dos números complexos com n unidades; depois é considerada

a theoria da continuidade e da integrabilidade das funções de va-

riáveis reaes; e finalmente é estudada a theoria das funcçôes

analyticas pelos methodos de Cauchy, Riemann e Weieiistuass.

O tomo 3.° abre por uma bella introducção histórica sobre o

emprego do infinito e do imaginário em Geometria, á qual se

segue um interessante capitulo consagrado á Pangeometria. De-

pois é estudada com bastante desenvolvimento e forma muito

moderna a theoria infinitesimal das curvas planas.

O tomo 4.° é consagrado ao Calculo integral e ás suas appli-
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caçoes á theoria geral das funcçôes, e, em particular, á (heoria

das funcçôes eulerianas e das funcçôes ellipticas.

A esta noticia muito succinta ajuntaremos que esta obra faz

parte de uma Encyclopedia Malhematica, que o sr. Galdeano
se propõe publicar, e que constará de mais quatro volumes, res-

pectivamente consagrados á theoria dos números, á tlieoria dos

grupos de substituições, ás applicaçôes geométricas do calculo

infinitesimal e á integração das equações difíerenciaes.

C. A. Laisant: Initialion malhématique. Paris, 1906.

Os processos que ordinariamente se empregam para o pri-

meiro ensino das mathematicas ás crianças, dando-lhe definições

abstractas e regras que ellas decoram sem as comprehender,

sào mais próprios para as torturar do que para lhes despertar o

gosto pelo estudo d'estas sciencias. D'isto nasce a repugnacia

prejudicial que muitas d'ellas adquirem contra estas sciencias tão

úteis e tào interessantes, e mesmo em muitas, aliás intelligentes,

a falsa opinião de que nào téem aptidão para o seu estudo.

Para combater este defeito fundamental do ensino, vem o

sr. Laisant de publicar um opúsculo precioso e extremamente

interessante, onde apresenta um modelo para a iniciação dos

estudos mathematicos, por meio do qual se sobe gradualmente

por um caminho intuitivo até ás noções abstractas de que é for-

mada esta sciencia, acompanhando a exposição de successivos

exemplos muito próprios para interessar as crianças e mesmo
j)ara as recrear. Os assumptos considerados sào muitos e variados

e referem-se aos principios da Arithmetica, da Álgebra, da Geo-

metria elementar e da Geometria analytica, e são tratados com
uma clareza admirável e sob uma forma das mais attrahentes.

É um livro excellenle, que de>em ler todos os que téem por

missão o primeiro ensino das crianças, e um modelo que devem

ler presente aquelles que pretendem escrever livros para o pri-

meiro ensino das mathematicas.
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Verhandliwgen der driílen inlerncUíonalen Malhemaliker-Congresses

In Heidelherg. Leipzig, 1905.

Refere-se este bello c importante volume ao Congresso inter-

nacional dos mathematicos que teve logar em Heidelherg em
agosto de 1904, e foi publicado sob a direc(,ào do sábio secre-

tario do mesmo Congresso, dr. Kuazeu, professor na Escola

technica superior de Karlsruhe. Contém em primeiro logar a no-

ticia do que n'elle se j)assou de mais notável. Depois vem uma
conferencia extremamente interessafite feita por Kõnigsbehgku,

professor na Universidade de Ileidelberg, sobre a vida e a obra

scientifica de Jacobi, commemorando por este meio o primeiro

centenário do nascimento d'este grande geometra, que teve logar

em 180i. A esta conferencia seguem-se três outras, uma por

Painlevé sobre o problema moderno da integração das equações

difíerenciaes, outra j)or GkkiíNiull sobre a theoria mathemalica

do movimento do piào, considerada historicamente, outra de

Sekge sobre a Geometria de hoje e a sua ligação com a Ana-

lyse; e depois v^em numerosos trabalhos apresentados ás secções

em que se desdobrou o Congresso, sobre diversos pontos impor-

tantes das sciencias malhematicas, entre os quaes ha muitos que

sâo firmados por alguns dos geómetras mais eminentes do nosso

tempo. Contém finalmente o hvro uma noticia sobre a expo-

sição de obras e instrumentos mathematicos que teve logar em
Heidelherg na occasiào do Congresso.

R. Marcolongo: Mcccanica razionale. Milano, U. Hoepli, 1905.

Em um artigo que publicámos no tomo XV do Jornal de

Sciencias malhematicas em 1902 dissemos nós, em noticia rela-

tiva a uma obra do sr. MarcolOíNGO que continha o curso sobre

Mecânica por elle dado na Universidade de Messina, as palavras

seguintes: «nota-se n'este livro a boa escolha dos assumptos, a

clareza, rigor e simplicidade inexcediveis com que sáo expostos,

a boa ordem em que estào encadeados, e a forma elegante, mo-

derna e muitas vezes original das demonstrações».

Estas justas palavras sào naturalmente applicaveis, e mesmo
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com mais razào, á presente obra, consagrada ao mesmo assum-

pto, que recebeu os melhoramentos sugeridos ao seu sábio auctor

por mais continuada experiência do ensino e mais repetida medi-

tação dos assumptos n'ella tratados.

A obra faz parte da excellenle collecçâo do Manuali Hoepliy

que veio enriquecer, e é composta de dois volumes.

O primeiro d'estes volumes é consagrado á Cinemática e á

Statica. Abre por um capitulo consagrado á Geometria vectorial,

da qual o auctor faz muito uso; depois no capitulo 2.** são estu-

dadas as noções de velocidade e acceleraçào, no capitulo 3.° a

theoria dos movimentos finitos dos systemas rígidos, no 4.° e 5.°,

respectivamente, a theoria do movimento instantâneo e a do mo-

vimento continuo dos mesmos systemas. Segue depois a Statica

em três capitulos, um consagrado á composição das forças, outro

ao principio dos trabalhos virtuaes e outro ao equilibrio das curvas

funiculares.

O segundo volume é destinado á Dynamica e aos principios

da Ilidrodynamica. E dividido em sete capitulos, onde são consi-

derados os assumptos seguintes: í As três leis fundamentaes do

movimento. II Problemas particulares do movimento de um ponto.

III Principio de d'Alembert e equações geraes da Mecânica.

IV Theoremas geraes sobre o movimento de um systcma. V Di-

nâmica dos systemas rigidos. VI Attracçào das ellipsoidcs e theo-

remas geraes sobre a funcçào potencial newtoniana. VII Princi-

pios da Mecânica dos fluidos.

Acompanham o livro e concorrem para o valorisar numerosos

e interessantes exercícios e muitas indicações históricas.

Terminaremos esta rápida noticia com as palavras seguintes,

que havíamos escripto em 1902 a respeito da obra a que nos

referimos no principio d'ella; «Os professores de Mecânica das

nossas escolas superiores poderão, temos a certeza disso, lirar

proveito da leitura d'esta obra, onde encontrarão questões que

os hão de interessar, demonstrações e modos de expor que po-

derão aproveitar. Aos alumnos das mesmas escolas pode elia

também prestar serviços como auxiliar do seu estudo».

G. T.

-ooooo-
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1. Supposons qu'un mobile soit doué d'iin pouvoir émissif qui

s'exerce proporlionnellement au teinps. II laissera le long de sa

trajectoire une imprógnation, variable en cliaque point en raison

inverse de la vitesse. Cette courbe deviendra ainsi un syslème

matériel, dont oii pout se proposer de déterminer le centre de

gravite.

Sur des éléments conséciítifs de môme longueiir ds, Témanation

s'accumulant en raison du temps eniployé à les franchir, on

pourra la mesiirer par ce temps dt lui même. Nous désignerons

d'apròs cela le point en queslion sous le nom de centre de gravite

du temps de parcours.

Cette note est destinée à en prósenter quelques exemples.

3. Envisageons d'al)onl, comme le pliis simple, le mouvement

parabolique eíTectué librement sous laclion de la pesanteur.

N.°4 1
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En supposant un lir horizontal avec la vilessc V, on a;

X 1 tix

!/ - 2 ^^ -
2V2

'

et pour les moments M^r, My, relatifs aux axes de coordonnées:

tcít qx dx
d^^]y^xdt=-^, dM,==ydt =^^^,

dou les coordonnées X, Y du centre de gravite cherché:

^^ r~ 2
'

í ~ 6V2~ 3
'

proportionnelles à celles du mobile lui-même.

Le lieu géométriíjue de ce centre a dès lors pour équalion:

3 ^

Elle represente une parahole, dont le paramètre est les -7- du

prétédent.

3. Considérons en second lieu le niouvement elliptique résul-

tant de la projection orlhogonale d'un mouvement circulaire uni-

forme.

Prenons le ravon comme unilé de lonp;ueur, et, pour unité de

vitesse angulaire, celle de la rolation. L'arc dérrit aura dès lors

pour \aleur /. Les coordonnées du point décrivant seront, dans le

plan du cercle, cosi et sin /. Dans le plan de Tcllipse, Tabscisse
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parallèle à rintersection ne chango pas. L'ordonn6e du mobile

devient asin/, si a designe le cosinus de Tangle dièdre:

íc = cos/, y = as\ntf

- dx
l = are cos x, dt =

xdx
í/My = Xdl = 7- ,

i^l,-i_-Mx_^^,^^^
2{^\-x^

dx
dMx = ydi == — a i/ 1 — a?* . .

—

-

^ = — adx ,-^

\/l-^2

et enfin:

= 1 {—adx) = a([ — x).

^_ My__ v/l-íc« y_ M^_ a(l-a;)

^ are cos íc ^ are cos./;

4. Cherchons en eoordonnées polaires r, Ô, réqiiation du lieu

5 centres de gravite.

On a d'abord:

Y2 ^ í-x
tang^O = -^ = a^--^-,

a* — tang^ O

x= ""

a^ + tang'^ 1

En second lieu:

r2 = X^ f Y2
(are cos a;/^
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:

r^ (arc cos x)^ [ar + tang^ 6)^ =

(H-a^)(a^4-lang^Ô;2-2a2(a4-tangiÔ)-(l-a«)(a2-tang20)2

4c( sin O

= 4a^ taníí^ 0(1+ taiig^ 6) = r—- ,

et en extrayant la racine carrée:

/a^cos^O — sin^ 'íX ^ . .

r [a^ cos^ 6 + sin^ 6 arc cos -^ X7——^^^ = 2a sin Ô .

^ ' Va^cos^O + sin-^tl y

II

5. Ce prohlème noiís presente un exemple du mouvement

d'un point libre sous rinlluence d'une force centrale, qui est

dans ce cas proportionnelle à la distance.

D'une manière générale, un tel mouvement, quelle que soit

la loi d'altraclion, reste subordonné a la loi des aires:

2 dl

l

si A designe Taire décrite dans le temps l:

On a donc:

a

A'-=yP^^^^-

dt^-^.rU^.

/M„ = xdl = -v-r . r*^ cos O dh
,2A



205

- dMx = ydl = -;yv~ •
^"^ sin O í/ô ,

^'^=
2Â

í r^ cos 6 í/6 , Mo; = ^^r'
'^ ^'" ^ ^^ '

et enfin:

(1) x =^ = ^-j>coseí/^ Y = -^|^=.
2A

r=^ sin Ô í/Ô

.

tt. Prenons, comme exemple d^application de ces formules

générales, la spirale logaritlimiqiie:

^' __ g8 cot a

poiír laquelle la force est inversement proportionnelle au cube

de la distance au pôle.

Nous compterons ses ares à partir de ce point. L'aire a dès

lors pour valeur:

^XA=~ I r^dd^^ j
,^.ôcot«^ô=Í!|^,26cota.

On a donc, d'après la première des formules (1):

2AX= j
e3«^'ot« cose í/O,

ou, en posant pour simplifier:

3 cot a = cot b ,

2AX=
I

e^ cot
?; ^/fj _ ^e cot

i; cos (Ô—&) sino,

e:?9coir/cos(o — 6)sin6
X = a. ^„> „ .

= r sin b cot a cos (ô — b)
gZ'>cot a^a„g(j \ /
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On obtiendrait de même:

Y = r sin 6 cot a sin (Ô — è)

.

Ç. Nous pouvons déterminer le lieu géométrique du centre de

gravite du temps de parcours. *

Designons par r', 6' ses coordonnées polaires, il viendra:

Y
tange' = Y = tang;ô-6), 6' = 0-6, 6 = (j' + 6 ,

et en second lieu:

r' = /X^ + Y2 = r sin b cot a = e'^^' + ^) cot « sin 6 cot a .

Posons encore:

nous aurons:

^/ __ g(6' -j- f) cot fl = g9" cot a

si nous prenons 6" = 0'4-c', en faisant tourner de Tangle c Taxe

polaire.

Concluons que le lieu cherché est une spirale logarithmique

égale, tournée d'un certain angle (^).

8. Les intégrations des formules (1) peuvent encore s'effec-

tuer dans les divers cas suivants: 1.^ seclions coniques rappor-

lées au foyer (force en raisoii inverse du carré de la distance);

2.^ cercle rapporté à lun de ses points (force en raison inverse

(1) Si l'on résolvail nunióriquomonl jinr rapport á a réc|nation transcen-

dante: c = '2k-, ou ohlieiídrail des sj(iral(\>; spócialos qui reiífcniicnt en

clles-mômcs loiís loiírs centres de gravite du temps de parcours suivant la

loi des aires.
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de Ia cinquième piiissance de Ia corde); 3.*^ limaçon de Pascal

(force en raison invcrse de Ia qualriòiiie piiissance de la distance).

Mais je ne m'attarderai pas à ces dóveloppements.

III

O. Passons mainlenant au cas des liaisons, et considérons un

mobile assiijetti à parcourir sous Taction de la gravite une coiirbe

donnée dans un plari vertical.

Nous en prendrons i'équation sous Ia forme:

en choisissant comme axe des abscisses le niveau de vitesse nulle,

et adoptant des ordonnées plongeanles z.

Le Ihéorème des forces vives donne dans ces condilions:

ds = dz\/íi-f'^(z),

i^2gdt = dz^~l±íl^

d'ou, en multipliaiil respectivemcnt par x et z:

Vigd M. = dz . f{z) y/ijtZ!M ,

\^2gdM,^dz[/z[l+f'^{z)],
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et en divisent membre à membre:

i.^.

Telles *)nt les formules générales qui résolvent la question.

IO. Si Ton prend, pour les appliquer, la seconde parabole

cubique

:

2 ^

les trois intégrales deviennent:

v/2í^M, =y 1 2V/^+l dz

J o
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Les intégralions róiíssiraiont de môme avec une vitesse initiale

et un poinl de départ qiielconque, mais elles deviennent plus

compliquées et je mabstiens de les transcrire.

ti. Envisageons le pendule cycloidal, c'est-à-dire (fig. 1) la

Fig. 1

cycloide renversée, rapporlée aiix axes OX et OY.
On a, pour Tabscisse du point M:

^ = OC = AD-ME,

AD = are MD = are cos FE = are cos y ,

ME = V^ ED . EG = v/(l -
2/) (1 + 2/)

,

et par conséquent, comme équation de la trajectoire:

(2) j; = arccosi/— /l — t/* .

Nous siippocerons que íe mobile part sans vitesse du point de

rebroussement

:

Ifi'

V2g dl =
ds

v/l-y
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L'arc cycloidal comprise enlre M et le sommet est le doiible de

la tangente MG, qiii est elle-même moyenne proporlionnelle

entre GD et GE:

5 = 2 v/2(H-7/j.

Comme d'ailleurs ds est négatif:

ds= -^

dy

t V q = — I ,
-^= = are cos y .

^ Jo v/l -2/^
^

En multipliant les dcux membres de Téquation (3) par x (2),

il vient:

/- .,, dy
r /-; ^1 1

are cos w
,

V g d^^ = - -j===^[ârccosy - V i -y^] =dy--==^dy

,

V í—y' 1/1—2/

/- n ^
1 a

V rjMy = y—í -^
I

are cos?/. d (are cos y)= í/ — 1+^ (are cos t/)*.

En multipliant au conlraire par y:

ydy
[^gdM^ = -

i/l-t/^'

1 2 V^í
v/^M.=-

I
--|^£l.= ^t=7.
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On dédiíit de là:

^^My ^ y-i
^

are cos y

l are cos y 2

t are COS í/

La recherche dii lieu géométrique des centros de grafite du

temps de parcours du pendule cycloidal (c'est à-dire ! élimina-

tion entre ces deux relations de í/, ou plus simplcment de

1

(O
=

-^ are cos ?/) peut se ramener à la résolution d'une équation

du troisième degré en w.

19. Le pendule circulaire, malgré sa simplicité apparente,

est, comme on le sait, d'une nature plus compliquée au point de

vue dynamique que le pendule cycloidal. Des trois intégrales

^ Mx, Mz, les deux premières sont alors elliptiques; mais la

troisiòme reste élémentaire, et peut s'inlerpréter três simplement.

On a en eíTet, en appelant a Técart du pendule par rapporl à

la verticale, avec un point de départ quelconque Mo:

ds — d%
dt =

dMT=xdl^s\i\oL.dt

\^2g[z— Zo) i/2^(cosa— cosofo)

— s\noLd% d (cosa— cos Xo)

v2^(cosa— cos>o) V 2^ (cos a— cos «o)

M^ "= y/ — V/ cos a — cos ao = \/ — ^ z — Zq.

Imaginons que Tare de cercle inatériel engendre par sa révo-

lution une zône spliórique de mênie densité que lui sur les diíTé-

rents parallèles. La masse de la zône de hauteur z — z^i será
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précisement SttM.. On voit d*après cela qu'elle est en raison de

la racine carrt^e de cette haiiteur, ou, en d'autres termes, de la

moyenne géométrique entre celle-ci et le rayon ; tandis que la

surface de la zône homogène est proportionnelle à la hauteur

elle-même.

13. Le centre de gravite de cette zône se trouvant nécessai-

rement sur Taxe de révolution, condensons en leurs centres respec-

tifs les masses des zônes irjfinitésimales, de manière à consti-

tuer un^ droite matórielle de même centre de gravite que la zône

considérée dans son ensemble.

La masse totale étant représentée par i//i, sa diíférentielle est

dh .— .-= , le moment élémentaire par rapport au plan de la base
2v//i dh i - li
supérieure —j^'h = — vlidh, et le moment total ~h^ . La

2//i 2
h ^

distance du centre cherché à ce plan será donc ^, tandis qu'elle

est — pour la zone nomogene.

IV

i4. Parfois, cn cinématique, ou fournit immédiatement Véqua-

tion du mouvement sur la Irajecloire:

qui relie le temps t à Tare $ de cette ligne, directement donnée.

II peut alors devenir avantageux de reprósenter cette courbe

à Taide de ses coordonnées inlrinsèques : are s et angle de con-

tingence w:

s =
(p

((o) , ds = (^' (ití) d(ú .

Pour l;i recberche, dans ces conditions, du centre de gravite

du temps de parcours, prenons comme axes des abscisses et des

ordonnées la tangente et la normale au poinl O de la trajectoire
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qiii forme ruri<;iiio cies aiij^les (íig. 2). Noiís aurons, en iiilégrant

par parties:

car le terme xt disparait pour la limite inférieure de Tintégra-

tion, qui annule à la fois ses deux facteurs. On a donc:

ds cos (O

,

X<0
t.

1 C""
cos OJ .

Imaginons, pour simplifier, des axes M;, Mvi parallèles aux

premiers, mais diriges dans des sens précisément opposés, et

menés par le point mobile, qiii leur sert lui-même d'origine.

On aura

:

c'est-à-dire:

(^0

Í = x — \, y)
= i/ — Y,

1 C""
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et de même:

1 r«

15. Pour présenter une applicalion de ces formules générales,

choisissous comme courbe répicycloide:

_ / . TTO)

s= SÍl-cos^

rapportée à l'un de ses points de rebroussement O (fig. 2). Les

coordonnées de son sommet Mi sont S et a; ceiles du rebrous-

sement M2 : 2S et 2a.

Envisageons d'autre part, comme loi de mouvement, Tisochro-

nisme, qui constitue Tune des propriétés les plus remarquables

de ces courbes(^). Désignons pour un instant par c Tare Mi3I

compté à partir du sommet dans la direction du rebrousse-

ment O:

= 8 — 8,

L'équation du mouvement isocbrône sur la trajectoire est:

n = (7„ cos
2T'

et donne t = T pour g = O, quelle que soit Ia distance Co du point

de départ. Mais, j)Our Ia recbercbe acluelle, nous supposerons

spécialemeiít Toscillalion complke, dans laquelle le mobile part

du point de rebroussement sans vilesse iniliale.

(') Ellc est connue depuis longtemps pour les conditions ordiuaires. Je

l'ai élendiic (Journal de mdthémotiqiies puros et appUquées, 2«^ série, t. XIII,

pag. 20i) au cas du frotleinent de glissenient avec niilieu résistant. Mais

icfje me réduiiai aii niode classique, eu suppiimaut ces obstaeles, et ra-

menant dès lois au sommet de répicycloide (d'ou le déplacent les résislan-

ces) le centre de lauloclironisme.
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Faisons iloiic a^^ Sy il >i(Mulra:

1CÍ 2T /S-5
S — 5 = S cos 7^^- , t

= are cos
zí I ff S

Poiír appliquer les formules générales (4 et o), noiís aurons à

siibstitiier ;

2T
/•(5) = -^arccos^l--g-j

9(a>) = S^^l-cos-^j,

2T \
í

/[(p(co)] = ---arccos l--;r. S 1 — cos
7TW

I

T
(O

IG. II NÍriil d'aj)rès cela:

i
= In.

nS I .11= - I íoSlII -
2a(oJ, 2

ffS / 7C0J .

-7^— sin -7.— ) . cos CO dia
Za \ Za

i(i— cos iodi^ ,

ou, en dócomposaiit ce produit trigonométrique (^):

s=
i .

O) • SI II

o ^

(--f 2ar)a>

2a
+ sin

(7r_-2a[co_

2a
í/^O)

(') Celle décomposilion reste évidcrnment toujours permise, mais l'in-

légraiion consécuiive ne Tesl qu'á Ia condiíion expresse d'exclure de cetie

analyse le ras particulier:

car il y a lieu, pour reíTrctuer, de diviser par le facleur z— 2c<.

Ccíle circoDsiancc n'introduil du rrsle aucuue lacune, car cc cas, qui
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En eífecluant les calculs de rintégration, dont je supprime le

détail, on obtient:

^-^—^r^ P = sin ct) sin -7^—F -^r- cos w cos -tt

87:aS ^ 2« 2a 2a

+ ^~r^^-V4r~ U^t* + 4a-) cos to sin Ti 47iasin wcostt— >

.

(tu + 23f)^w p
^ 2a 2a

j

On trouve de même:

(~ — 2a)- . TCtó TT . irw
— n = cos cdSinTi Tr-sinwcos

8iuaS •
^— -^-^a 2a 2«

+ /—rk-N-«- (J'^ + ^^^^j sin €0 sin^ 4- 4
(7r-h2a)*wP

'' 2a
47ta cos tó cos 7^ 47ta;.

On a en particulier pour le sommet Mi, c'est-à-dire la demi

oscillation : w = a,

(7:~2a)'^, . ,
7:^+4a2

-^-^-^;i=sma + ^-^-^COS«,

(7:-2a)2 7:^-i-4a2 . 4ir
;— 7)1

= cos a + -7—p-^-Tã sin a
STcaS "^ a (rc + 2a)2 * (ir -f 2ít)^

et pour le rebroiissement M2, c'est-à-dire Toscillation complete:

(O = 2a,

(7U-2a)2 ^ ,

4a—õ—^— h = cos 2a +
, Q -\i sin 2^ ,

^^— yi2 = sm 2'^ — 7

—

;-^-^a cos 2a
7;aS (7:4-22)'^ (7: + 2a)''

est celui de la cycloide, s'intégrerait pliis simplement encore, et d'ailleurs

nous l'avons déjá envisagé par une aulre voie (§ 11). II était toute fois es-

senliel de placer ici celte remarque, pour éviíer que l"on ail Tidée de clier-

clier, dans celte liypothèse irès siniple, une vérification de Tanalyse actuelle.



19. La nolion dii conlrt' de gravito du tcnips de parcours

peiít se gí^iiéraliser.
^

Au lieii de repartir le loii»^ de la Irajectoire une densité —
,

vn cliaiijueaiit par là sou are iiiíiuitésiuial ds en une masse élé-

nientaire —dsdt, (»n v |)eut concenlrer, à titre de densité, tel
V

élément de dyuamique gènénde que l'on voudra cJioisirt et édifier,

pour chaqiie choix fait successivement, toute une lliéorie semblable

à celle (|Ut' nous venons de parcourir.

ÍH. Adoplons [)ar exemple comine loi f^rnórale de Ia densité

à repartir le lon«; de la trajrctoire sur la(|uelle des liaísons assu-

jetlií-senl sans frottement un point malériel, la >aleur de la pres-

sion mutuelle N (ju'exercent Tun sur Tautre, suivant la normale,

le mobile et la courbe.

Je considèrerai comme a[)[)lication le mouvement d'un point

B



ál8

Nous supposerons que lo mobile pai t dii sommel O avec une vi-

lesse iniliale égale à celle qui serait due à la hauteur AO = 1,

à savoir t\= \^2g .

On aura dès lors en un point quelcouque M:

MP
p
= MC = MR

cos (O

r^— = 2(7 cos CO .

p ^

r2
La force cenlripète — resulte de la composanle normale^cosw

de la pesanteur et de la réaclion N. Cette dernière restera donc,

comme chacune des deux aulres, proportionnelle à la fonclion

cos (O, qui peut dès lors ètre prise comme expression de la den-

silé.

La masse élémentaire será d'après cela:

dm = ds cos o) = dx , m = x

.

On a par conséquenl:

X"
d M^ = xdm = xdx , M; = -^ ,

M^ X

w 2'

et en second lieu:

d Mj = zdm = zdx ,

Z =—- = — I zdx .

m XJ

Le centre de gravite de la pression normale a dès lors pour abscisse

la moilié de celle du mobile, et comme ordonnée Tordonnée

moyenne de la trajectoire.
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Nous pouvons dailleurs oblenir lexpression explicite de
deux coorclonr.ées en foi.ction de la variable indépeiidante ^.

11 viei)t d abord:

e ces

X=-.y
I

rfícos„. = -
I
— - = -í-Lo^lan^í''"4-"^^Jo ij, COS (O 2'^'''^'''"S(^2+Ty-

Kn socoikI lieu, en iiilígniiit pnr paitics:

Z=^-\ -.dxZ-\ r,/-= 1 .U '-,0-1
f írf5SÍ,U„

iiú

cos w r ^ </ií ,., / ..,.„ ...
/ ' H I ds

"
I.

, / (O TC \

lír On p.'ut eníin formuler ré(|uation du lieu -éornétrique
du centre de gravite de la pression iiormale.

Ecrivons en eíTet:

cu

^'^ = laníí - + - = ^
^ — 4 / O)

1-tang-

co é-^^^-i

ztaníi—
2X(Z+ lj = .a„g„. = 12-= __l(!!^í)

2
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et enfin, en lemonlaíit Taxe des abscisses de OX en AU

é^-e-^
4X

VI

20. Adoplons maintenant comme densité la force centripète

elle-même — (sans Tassocier comme tout a Fheiíre avec les forces

extérieures a^jissantes). La masse élémentaire deviendra —.ds
c'est-à-dire v^d^. P

Si Vou s'attache spécialement au cas de la gravite, avec des

ordoiinées plongeantes z rapportées au niveau de vitesse nulle,

on aura:

et la masse élémentaire deviendra:

dm = 2gzd(ú

.

9fl. Considérons comme application le pendule simple, en

supposant que le mobile parte sans vitesse du point situe sur

rhorizontale du centre:

dm = 2g sin co dco , m = 2g [ \ — cos to) = 4^ sin^—

d Mz = ocdm = 2gsin co cos co doi , Mz = g sin^ co

,

d 31a; = zdm = 2g sin'^ w Jco , M^ = ^(^<^'^ ~ ^j" 2to)

,

et par consé(juent

M^ ^co ^ M^ 2 sin 2
X = ^^^ = cos- ^ , Z =

03

m 2 m Q • .0^

2
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On a par exemple (^), en ótendant le mouvement jusqirau

point le plus bas:

99. Imaginons, comnie secoiule applicalion, qirune dévelop-

pante de cercie dordre qucJco^ique n soit parcourue par iin mo-

bile, de telle sorte que res[)ace decrit soit proportionnel à une

puissance k du temps.

Une telle courbe a pour équation iiitriíisètjue:

L'arc 5 devant òtre une puissance du temps, il en será de môme
ds

de -p ou r. Mais iinfrsement le temps est une puissance de s;

la vitesse será dono elle mOme puissance de 5, et également v^.

D aulre pari p ou 3- est, comme s, une puissance de to, et par

suite, inversement, de s. Concluons que la densité — presente

elle même ce caractere. P

Nous nons trouvons par suite en [)résence de cet énoncé:

trouver le centre de ^iravité (ordinaire) d'un are de développante

de cercie dordre quelconque, dont la densité varie comme une

certaine puissance p de sa longueur.

Or j'ai déjà eu occasion d'envisager ce problème dans une

autre circonstance, à laquelle je ne puis que me référer en ce

momefit [Comptes reudus de lAcadémie des Sciences, tome cxlii,

pag. 1 13i). Cétait à la vérilé sous la róserve expresse que cette

(') On peut obienir l'équation du lieu ^ométrique de ce centro, mais
elle est conipliíjuée.

On peul également déierminer le centre de gravite de Ia furce centri-

péle pour la tractrice. en se servant de son équation inlrinsèque:

? = lang (!)

,

el supposant qii'un mobile la suit sousTaclion de la pesanteur à partir de
son poinl de rebroussemeui.
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puissance p fíit entière et positive. Mais, si l'on eífectue le calcul

dont je viens de tracer le canevas, on trouve:

h =
n-í-2

-P
n-fl

11 suffira donc d'attribuer à n et p diverses valeurs entières et

positives, pour obtenir une double infinité de valeurs de k entières

ou fractionnaires remplissant la condition voulue.

S'il s'agit par exemple de la développante de cercle propre-

ment dite (íi=l), et d'une densité proportionnelle à Tare lui-

même (p= 1), il vient: A;-=4. II suffit du reste, pour aboutir à

cette loi de densité p=í avec un ordre quelconque n de déve-

loppanles, de prendre /c = 2(n+l).
Si Ton siippose que le cercle lui méme (n = o) soit parcouru

d'un mouvement uniformément varie (â: = 2), il vient: p = i,

c'est-à-dire une densité des ares de cercle proportionnelle à leur

longueur. J'ai donné pour le lieu du centre de gravite dans ce

cas [loco cilato, pag. 1073) Téquation:

2í\-x)y

x^ + y^

VII

93. Supposons enfin que Ton adopte comme densité la force

tangenlielle ^. La masse infinitésimale scra dès lors ^.ds,

c'est-à-dire vdi\ ou Taccroissement de demi force vive. 11 s'agit

donc alors du cenlre de gravilé de íénergie acquise dans le par-

cours.

Attachons-nous spécialement au cas de la gravite agissant le

long d'une trajectoire:

x = t[z),
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Iracée dans iin plnn vertical et rapporlée au niveau de vitesse

nulle. Le tlu''oròine du travail donne alors pour Texpression de

la demi force vive:

II vient donc d'iine part

:

(/ Mj = zdm ^ ijzdz , Mx = —

m 2

Ainsi, quelle que soit la trajccloire, le centre clierché se trouve

au milieu de la hauteur parcourue.

Nous avons dautre |)art pour labscisse:

á}\^-=xàm-=f{z).(ii\z, M, = í^ í f{z)áz.

c'est-à-dire Tabscisse moyenne de Tare parcouru.

Nous pouvons, [)our une Irajectoire quelconque, écrire directe-

ment Téqualion du lieu g(:'om(''lrique du centre de gravite de Téner-

gie. Si en eíTet, dans cette dernière relution, nous remplaçons z

par 2Z, il vient:

1

X =
2Z

«4. Envisaj^eons comme application le pendule circulaire, en

supposant pour sinfiplifier quil parte sans vitesse du niveau du



2^4

point
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d'ou la valeur de X, en divisant cos intégrales !*iine par l'aiitre et

une formule correspondante en Y dans laquelle sin O remplace cos 0.

Zip. Considérons par exemplo la spirale sinusóide d'ordre

quelconque n, enlier ou fraclionnaire, positil" cu nógatif:

r" = sin n') , r= sin " nH ,

1—

«

í/r=- sin " nh cos nh d(j

.

On sait par la lliéorie de ces courhes que la force centrale s'exerce

alors en raison invcrse de la puissance 2/í + 3 de la distance:

F (/•) - r-^^-s

.

11 vient dès lors {en réscrvant expressément pour cliaque cas d'ap-

précier TelTet des limites des intégralions, lequel peut compli(juer

ces expressions de nouveaux lermes):

m = sin " n9 ,

/
3n+2

sin " nb cos nO cos í/Ô ,

2'í±l f 3n-f2

X = sin " nO I sin " nO cos nô cos O dO

,

et la formule semblahle en Y.

Ajoutons, sans nous y arrCter, que les inlógrations s'achòvent

complètement dans les divers cas suivants: n = — 2 (hyperboie

équilatère rapportóe à son centre, force proporlionnelle à la dis-

1 . . ™ 1

tance); w = — -;t- (pnrahole au foyer, gravitation); w = f -^

ílimaçon, force 4 ); n= \ I cercle passant au pôle, force —5-);

fi = 2 í lemniscate, force —y- ) .
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VIII

8Í. Jc terminerai cette ótude par la question suivante. Ima-

giiions un observateur entrainé dans la Iranslation d'un s>stème

d'axes qui a pour oripjine le mobile lui-niême. Le centre de gra-

vite des ares parcourus (qu'il s'agisse de temps, de pression,

d'énergie, ou de toiít aiitre élémeiít dvnamique adopte comme
densité de la trajectoire absolue) hii paraitra anime d'un mouve-

ment relalif, dont on peiít se proposer de connaitre la trajectoire

apparente.

Rien de plus facile en termes généraux. Les complications

seront pour Tapplication. Si la trajectoire absolue a pour équa-

tion:

et si la Ibéorie qui correspond au cboix de la densité a donné

pour le centre de gravite:

X = 9(a?,i/), Y = '\i(x,y),

ou aura pour les coordonnées de son mouvement relatif:

1=^ X — X = X —
(i>

[oc, f (x)] ,

•, = y-.Y-^f(^)-^[x.f{x)],

et il suííira d'éliminer x entre ces deux formules, ou même, si

c'est impossible, de les discuter en cet état, comme on le fait

pour les uiiicursales.

Remarquons d'ailleurs que c'est précisément sous cette forme

que s'est presente de lui-meme le résultat dans Tune de nos re-

cherches gónérales, celle du § ÍV.

Pour les autres, on peut (^) reprendre à ce nouveau point de

(') Par exemple, en ce qui concerne le temps de parcours et la pará-

bola (n.° 2), on trouve une autrc parabole dont le paramètre est les -^ du
proposé. "

Pour la pression uormale et la chainette renversée (n.** 18), ou obtient

Téquation :

4r,í = {T; - 1)
^"'

-f- (2'; -f 1) t"-^ .
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vue los divers exemples, mais je n'en veux d«'*velop[)er les cal-

ciils que pour un seiíl, à savoir: le centre de gravito du tenips

de parcours de la spirale logarilhmiqiie siiivatit la loi des aires.

A linslant mème uíi se pose oelle qiieslion, le lecteur ne man-

qiiera pas de répondre: la trajectoire relative doit etre une spirale

égale tournée d'uíi cerlain angie autour du pòle. Cette intuition,

fondée sur une expérience si souvent renouvelée sur cette belle

courbe, se trouve encore justifiée dans le cas actuei, et nous

pouNons aisómenl Tétablir.

ZH. Les formules du n.^ 6 donnent à cet égard:

Ç = X — \ r '"cos (j
— sin b cot a cos (() — b)] ,

tj = t/ — Y = r [sin O — sin 6 cot a sin (Ô — 6)]

.

Passons aux coordonnées polaires r', 6':

r'» = S* -I- Yi* = r^ (1 + sin2 b col^ a - sin 2b cot a),

C disparaissant de lui-méme dans les réductions que subit cette

parenthèse. Dautre part:

, n sin ô — sm 6 cot a sin (O — 6)
tang H ^ — = ; :— -— y- j^^ ; cos 6 — Sin O cot a COS (6 — í')

sin^6cota
tancd-f-

"^ 1 — sin bcos bco[ a

sin* 6 cot a

I — sm O COS O cot a ^

Posons

:

tanga = v
sin*^6cota

® 1 — sin 6 cos 6 cot a
'



228

il vient:

tangG' = tang(6-f a), 6 = fí'-a,

\/l -i- sin^ôcot^a — sin 26cota ^, ,J ____! flb' cot a
09. cot a

c'est-à-(]ire une courbe semblable à la proposée, et par consé-

quent une spirale égale tournée d'un certain angle.

En égalant à 2Atc Texpression de cet angle, et résolvant nu-

mériquement par rapport à a cette équation transcendante, on

déterminerait des spirales spéciales pour lesquelles Tobservaleur

verrait le centre de gravite le suivre sur sa propre trajectoire.

Le rayon r' restant proportionnel à r, le mouvement relatif du

centre de gravite s'opère suivant la loi des aires, comme celui

du mobile lui-même.



A OBRA SCIENTIFICA E A VIDA DO CHIMICO PORTUGUEZ

ROBERTO DUARTE SILVA

roR

A. J. Fkhhkira i»a Silva

(Conclusão)

SEGUNDA PARTE

I

Temos até aqui considerado o homem de sciencin, o investi-

gador, o sábio; passamos a considera-lo na sna vida particniar,

nas phases da sua existência cortada tantas vezes de infortúnio,

no seu caracter lealissimo e nobre, nos exemplos que nos legou.

Nasceu Kohekto Dlarte Silva na Ilha de Santo Antào, da

proNincia de Caix) Verde, aos 2o de fevereiro de 1837. Foram

seus pais Francisco Josó Duarte e D. Mathilde Rosa Silva, na-

turaes da mesma ilha. Eram mais sete irmãos, dos quaes só hoje

vive o sr. António Duarte Silva, a quem devo a maior parte das

notas bioprapliicas que vào seguir, e que elle tao gentilmente pôz

á minha disposição, como preito á memoria do irmão que tanto

queria.

Ainda muito novo, com cerca de dez annos de idade, foi con-

fiado por seu pai á direcção do pharmaceutico António Gonçalves

de Almeida Rhino, natural de Santarém, e que se fora estabe-
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lecer em Santo Antào ;
parece que fora a primeira pharmacia

da ilha.

Era o referido pharmaceutico coxo e gottôso, e a doença pren-

dia-o a miúdo no leito, d'oiide dirigia o seu discipulo, e, quando

preciso, o corrigia; Uobeuto Silva, sem murmurar, soffria pa-

cientemente os castigos das suas faltas, e applicava-se, cada vez

com maior zelo e cuidado, ao cumprimento dos seus deveres e ao

estudo das suas lições.

Estava ainda praticando n'esta pharmacia quando, aos 14 an-

nos, em lo de janeiro de 1851, teve o grande desgosto de

perder seu pai.

O mestre, em apparencia rigoroso e ríspido, tinha um espirito

esclarecido e sentimentos delicados; e assim affeiçoou-se ao seu

discipulo, a tal ponto que, depois d'aquella dolorosa perda, o

mandou para Lisboa em 3 de julho de 1854, a praticar em phar-

macia e seguir os cursos que lhe eram precisos, para obter o

diploma de praticante pharmaceutico pela Escola de Lisboa.

Primeiro esteve na pharmacia da viuva Rhino, parenta do seu

mestre, e estabelecida na calçada do Marquez d'Abi antes; depois

passou para a do sr. António Feliciano Alves d'Azevedo, Filhos,

na praça de D. Pedro, onde continuou a praticar, seguindo os

cursos theoricos sob a direcção do illustre pharmaceutico Joào

José de Sousa Telles, que depois foi também mestre, em algumas

disciplinas no lyceu de Lisboa, de seu irmão António.

Antes de terminar os seus estudos pharmaceuticos e fazer o

respectivo exame de habilitação teve o desgosto de perder o seu

amigo Gonçalves Rhino, que falleceu em Santo Antào, quasi dois

annos antes de elle ter terminado os seus estudos de pharmacia.

Nào se esqueceu em seu testamento o mestre do discipulo que-

rido, legando lhe uma boa importância em dinheiro, que o habi-

litava a concluir os seus estudos.

Pouco depois da perda do sr. Rhino, soíTreu outro golpe do-

lorosíssimo : sua queridíssima n)àe fallecera em Santo Antào no

dia 18 de setembro de 1856, victima da epidemia de cholera,

que allí se propagara.

Foi em 21 de março de 1857 que elle fez exame de habíli-

taçào em pharmacia, sendo presidente da mesa examinadora o

dr. Bernardino António Gomes; e tal foi a impressão que o seu

saber causou no jury que lhe foi concedida a máxima classifica-
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çào — approvarào |>lena com louvor, nhraçaFido-o depois da prova

os membros do jurv.

A morte de sua màe irdluiu muito no destino de Roberto
DiARTii Silva. Km vez de rejjressar h sua terra natal e exercer

ali a sua profisíao, como era a principio o seu iniuito, partiu em
abril de 1857 para Macau, onde foi administrar uma j)barmacia

cujo proprietário era de lá natural ou alli residia. Abi esteve três

annos, indo depois estabelecer-se em Ifon^^-Kong.

Uma prova da gentileza do seu caracter é que logo que partiu

para Macau deu ordem para (jue viesse para Lisboa seguir os

estudos pbarmaceuticos, j)or sua conta, seu irmão António; este

de facto esteve em Lisboa até 1SG(>, onde seguiu o curso de
pbarmaceulico de primeira classe, indo depois montar uma pbar-

macia na cidade de Mindello, da liba de S. Vicente, onde reside.

Correram bem a Kohekio Sii.va os negócios em Hong-Kong.
Era na época da expedirão franceza 6 Cbina. Alcançou, narra o

sr. FiuKDKL, o litulo de fornecedor da esquadia franceza. Muito
longe de abusar d'esla qualidade, houvc-se, n'uma occasiao em
que o corpo expedicionário francez tinba falta de sulfato de qui-

nino, para tratamento d(>s seus doentes, com lai delicadeza, que
Ibe >aleu a estima e amizade d(ts médicos e ()bíirmaceuticos mili-

tares que com elle tiidíam tido relações. Contribuiu, sem duvida,

esta amizade para o attrabir a França; e encontrou, de facto,

verdadeiras aíTeiçôes quando n'esta naçào veiu fixar a sua resi-

dência. Silva, continua Fribdel, discreto até o extremo em tudo

que Ibe dizia respeito, como fio (jiie concernia aos outros, nada

disse rmnca d'esle incidente tão bonroso, e só pouco antes da

sua morte se teve conbecimento d'elle por meio de um dos seus

amigos da Cbina.

Mas se a fortuna Ibe sorria pelo lado da prosperidade dos seus

negócios, a sua saúde resentia-se do clima: vieram as febres,

depois uma broncbite, que desde principio Ibe deu muito cuidado.

Esta circumstancia, o vivo amor que sem[)re nutriu pela scien-

cia chimica, o reconbecer que a sua educação n'esta espécie fora

muito incompleta, a admiração que nunca deixou de consagrar
aos grandes mestres que se illustraram pelas suas descobertas e

o desejo de os ou\ir de viva voz e af)render com elles— tudo

isto o determinou a abandonar a Cbina em 1862, na qual não

esteve mais do que cinco annos, e a regressar ã Europa, se-

guindo para Paris, afim de continuar os seus estudos.
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Ahi começou a frequentar, no anno lectivo de 1862-1863, os

cursos dos grandes mestres, cujas obras elle lera e cujos traba-

lhos conhecia: — Balaiid, Berihelot, Saime-Claire Deville,

WuRiz e outros.

O inverno de Paris foi prejudicial á saúde, e por conselho dos

médicos, teve de renunciar a seguir estas lições; voltou a Por-

tugal, estando algum tempo em Bellas e Lisboa; só em março

de 1863 voltou definitivamente a Paris.

Convencido de que, para aproveitar devidamente as lições

d'aquelles professores, era indispensável preparar-se seriamente,

começou, com decidida coragem, a estudar, além do latim e do

francez, as malhemalicas e a physica, afim de poder obter o

diploma de bacharel em sciencias, o que conseguiu, com o seu

decidido esforço e talento, em breve tempo, pois que o alcançou

em 10 de novembro de 1864.

Com a mesma coragem se decidiu a obter o grau de licen-

ceado em sciencias physicas; frequentou, com esse fim, o labora-

tório de Wuinz, afim de realisar trabalhos de chimica orgânica,

e o de PiSANí, para estudar especialmente a analyse chimica mi-

neral. Os primeiros vestigios d'este tirocinio sâo a analjse das

áreas de Cabo-Verde, a que nos referimos como premicia do seu

labor, e a sua nota sobre as amylaminas. Em 18 de novembro

de 1868 pôde realisar os seus exames e obter o grau de licen-

ciado em sciencias.

No laboratório de Wurtz continuou a trabalhar, feliz por se

occupar de questões elevadas de sciencia junto de um grande

mestre, quando uma noticia triste lhe fora transmiltida ; o seu

pecúlio, fructo do seu trabalho em Hong-Kong, e que elle dei-

xara lá, sumira-se nas màos infiéis, a cuja guarda o confiara.

Viu-se, de repente, reduzido ao pouco que comsigo trouxera.

Foi-lhe penoso encurtar suas despezas e cingir-se a uma rigo-

rosa economia para poder proseguir nos seus estudos favoritos;

nunca o abandonara a fé n'um futuro melhor.

Quando rebentou a guerra da Allemanha com a França encon-

tra va-se elle em Inglaterra, a aperfeiçoar-se no inglez, aprovei-

tando a occasiào de também visitar o laboratórios de chimica e

coidiecer os methodos de trabalho dos mestres das di>ersas na-

ções. Voltou immediatamente a Paris; mas, por conselho dos seus

amigos, decidiu-se a sahir, com magoa, e foi de novo para Lon-

dres, onde, no laboratório do prof. Williamson, realisou com o
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seu amigo Crafts, que também estudara em França, os traba-
lhos sobre a trietb>l[)b()S|)biiia, de que já dómos conta.

Hegressando a Paris depois do cerco e dos calamitosos acon-
tecimentos da Commiina, solicitou e obteve do seu jA entào devo-
tado amigo e mestre Fiiiedkl o ser admitlido no laboratório da
Escola de Minas, onde trabalhou tranquillamenle e com felici-

dade até 1873.

N*esla data os seus recursos estavam quasi esgotados: só entào
se decidiu a dize-lo ao seu presado amigo, mestre e collaborador.

Como entào hou\esse a vaga de chvfe dos trabalhos de chimka
anahjilra na Escola Central pela promoçào de F. Le Blanc a

prolessor, Fuiiídei. solicitou para o seu amigo, por intermédio de
Dl.vjas, o logar \ago; e a nomeaçào loi feita em bre\e, porque
Dl MAS conhecia o valor do nosso compatriota como chimico, e a

elevaçào do seu caracter.

A esta acçào liberal e nobre, determinada por um espirito

puro de justiça, e sem preoccupaçòes mesquiidias de fronteiras

e nacionalidades, se referiu n'um (oasl le\antado na festa de
engenheiros celebrada em 2(3 de outubro de 1878, na occasiào
da Exposiçào uni\ersal, pelos antigos alumnos da Escola Central,
o nosso illustre patricio e chimico A.ntomo Auglsto dWguiak (^).

Antes de encetar as suas funcçòes novas na Escola Central,

;icontecia-lhe um desastre no laboratório de Wuinz onde fora

transitoriamente terminar um trabalho; ferira-se gravemente no
olho esijuerdo com um tubo de vidro quebrado; e as consquen-
cias d'esse accidente foram taes, (jue houve necessidade de lhe fa-

zer a ablação dV'Ste olho. Foi operado na clinica do dr. Wecker,
com muito soíírimento para elle, por nào poder supportar a chlo-

rolormisaçào.

Depois oceupou-se com affan da organizaçào do ensino pratico

(la analyse chimica na Escola Central; e fe-lo com um completo
êxito. «A força de vontade e de perseverança, diz o sr. Friedel,
e applicando os menores pormenores da sua consciência minu-
ciosa, conseguiu transformar do modo mais feliz os trabalhos prá-

ticos de chimica na Escola Central ; e deu-lhe uma importância
e utilidade que nunca até ahi tinham tido».

(>) CoMBKROissE (Ch. de), lUstoire de VÉcoleXenlrale des arts et manu-
factures. Paris, 1879; pag. 266.
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Tendo sido encarregado também de dirigir, para os alumnos

do 3.° anno, manipulações de chimica analytica industrial, orga-

nizou estes trabalhos com o mesmo espirito pratico, e tendo

sempre em vista o que era realmente útil aos seus alumnos.

. Nào fazia só as conferencias para illucidaçao dos trabalhos a

realisar; organizava tudo, revia os trabalhos dos alumnos, fazia

de preparador e de servente, gastando n'isto muito tempo, e

passando grande parte do dia na Escola.

O êxito do seu ensino fora tal que quando em J881 se creou

em Paris a Escola JMunicipal de physica e chimica, a commissào

de organisaçào indicou o nome d'elle para a regência do curso

de chimica analytica na nova escola, para a qual entraram tam-

bém ScHUTZENBiíRGER, dircctor, c He]vni>'gkii. Aqui temos um
novo testemunho de consideração e do mais alto apreço que a

sciencia franceza dava a um estrangeiro, que queria coroo aos seus

nacionaes, e que até lhes preferia, pelas provas já dadas de zelo

scientifico.

As novas funcçôes forçaram-no a conservar na Escola Central

só o ensino pratico no 2.° anno. 3Ias a actividade contínua que

os dois cargos lhe exigiam, e ainda, sobre tudo isto, os trabalhos

de pesquizas chimicas solicitados por amigos ou discipulos seus,

a quem, embora com sacrifício, nào recusava um esclarecimento

que dependesse do seu saber especial, ia manifestando uma
iníluencia funesta sobre a sua saúde.

Em 15 de março de 1884 escrevia nos: «Como deverá sup-

pôr, é-me bastante doloroso não poder entregar-me aos meus

trabalhos de laboratório e ver-me na necessidade de preparar,

sem cessar, longas e contínuas lições de chimica geral, de me-

taes e danalyses, de modo que nem o meu tempo nem as minhas

forças quasi que bastam para o que tenho a fazer».

Já os seus amigos lhe aconselhavam a que se poupasse e mo-

derasse os seus esforços. Conselhos baldados, porque Robekto
Silva nào se eximia a desempenhar os seus deveres senão com
o maior zelo, solicitude e consciência.

Tendo em 1886 vagado na Escola Central a cadeira de chi-

mica analytica, pelo fallecimento de Le Blanc, o conselho da

Escola não hesitou em designar Roberto Silva para a occupar,

não obstante a alluvião de pretendentes, alguns já distinctos, que

se apresentaram. D'esta subida honra tornara-se elle merecedor,

diz FaiEDEL, pelo modo como havia desempenhado as funcçôes
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de chefe dos trnbalhos de chimica anal) liça; pela competência

especial que lhe era reconhecida, por um trabalho sempre pro-

jjjessivo ; e nào só por isso, como ainda pela alVecçào e respeito

dos alumnos, que elle conseguira captar pela sua dedicação.

(lonforme os usos, occupou o no\o e elevado logar nos annos

lectivos de I88G-I887 e 1887-1888 a titulo provisório, e com
tal distincçào, que foi em seguida nomeado professor titular, e

portanto membro do conselho da Escola.

Tinha o nosso patricio altingido posição elevada no meio scien-

tiíico da capital franceza ; eslava a coberto das conlingeiícias de

liabalhn modicamenle reiribuido; podia agora moderar os seus

esforços, dedicando-se meramente ao ensino, ficando outros com
a íiscalisaçDo dos trabalhos práticos. As suas aspirações tinham

sido realisadiís; ultrapasstára talvez a meta das suas ambições; a

sciencia concedera-lhe uma larga recompensa ao amor com que

a cultivara; podia considerar-se feliz, e dedicar-se agora de novo

a trabalhos originaes de investigação, interrompidos por força

das circunstarjcias.

Mas. . . a sua saúde achava-se já profundamente abalada com
o excesso de tal fadiga. Chegara ao cume da monlaidia suspi-

rada, e acha>a-se prestes a desíallecer com o esforço da ascençào.

A gloria, acompaidiada da independência maleriral, abraçava-o;

mas parece que era um abraço precursor da morte.

Em verdade, o inverno de 1887-1888 já o abalara bastante;

entretanto, com o esforço costumado, conseguira, depois de algum

descanço em Biarritz, terminar as suas lições e assistir aos exames

finaes dos seus alumnos. Terminados estes foi aconselhado a ir

para Cauterets, nos Altos Pyreneus, donde, em 1 de setembro,

me escrevia dizendo: «lenho estado doente bastante tempo n'estes

últimos tempos, circunstancia que me tem obrigado a consagrar

as minhas poucas forças só ao desempenho dos meus deveres esco-

lares, e a deixar de lado os meus próprios negócios e até a faltar

ás minhas obrigações sociaes».

No dizer do sr. Fkiedel, a estada em Cauterets foi-lhe mais

inconveniente do qiie útil, e veiu de lá em tal estado que os seus

amiízos suppunham impossivel o recomeçar o seu curso de 1888-

1889 e aconseiharam-lhe a permanência e descanço no sul.

Nào quiz elle ouvir estes prudentes conselhos, e foi tomar

posse da cadeira, de que era agora o proprietário. Que o trabalho

llie estava sendo carga pesadissima mostram-n'o os seguintes
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trechos da carta que em 10 de dezembro nos escreveu: «presen-

temente só me posso occupar da minha correspondência aos do-

mingos; e dois domingos se passaram sem ter podido fazer coisa

alguma, por excesso de cansaço; pois particularmente as lições dos

sabbados sào mais que laboriosas; o numero dos alumnos é de

230; o amphitheatro é immenso; é necessário levantar a voz

consideravelmente, e um grande numero d'alumnos sào indisci-

plinados». «A minha saúde, diz n 'outro ponto da mesma carta,

tem deixado muito a desejar n'estes últimos tempos. . . Sou tra-

tado agora d'um modo racional, e tenho fé de me restabelecer;

o meu maior mal é uma desnutrição, occasionada pela doença de

estômago».

Como elle ignorava a gravidade do seu estado!

As ferias de Natal de 1888-1889, em vez de lhe trazerem,

com o viescanço relativo, algumas melhoras, parece que lhe pro-

duziram enfraquecimento mais geral de forças. Na ultima carta

que me escreveu suspira por «voltar á saúde e á sua antiga

força»; entretanto pouco depois continuava as suas lições, mas

n'um estado de abatimento tào visivel que, diz Fkieoel, os seus

discípulos comprehendiam que estavam diante d'um moribundo,

preso ao seu dever por paixão! E, quando, com a voz sumida,

acontecia perguntar se o ouviam bem, os alumnos, querendo

poupal-o a um desgosto, diziam que sim, nào obstante só pode-

rem ouvir-lhe as palavras os que estavam nas primeiras bancadas!

Mas este supremo esforço havia de apressar-lhe o desenlace

fatal; tendo, por falta de forças, pedido que o substituíssem,

poucos dias restou com vida, finando-se em 9 de fevereiro ás 8

da manhã (^), antes mesmo de ter entrado em exercício o substi-

tuto que fora designado

!

Assim desapparecia deste mundo, diz Friedel, uma alma

nobre, um homem escravo de seu dever e amante apaixonado

da sciencia. Foi dura e áspera a sua carreira desde principio a

fim; teve, é certo, as alegrias dos triumphídores; mas, conquis-

tadas á custa de trabalho e esforço insano, foram alegrias ephe-

meras, porque a morte lh'as ceifou em breve.

Na lucta sem tréguas, em que andou sempre empenhado, va-

(^) Segundo a carta que o sr. Friedel escreveu ao sr. António Feliciano
Alves de Azevedo, Filhos, de Lisboa.
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leram-lhe as amizades leacs e fieis que, pelas suas levantadas

qualidades moraes, elle merecia, e entre as (juaes se deve extre-

mar a do sr. Fuiedei.. Valeu-llie também uma fé inalterável em
Deus e na sua intinita misericórdia, fé de carvoeiro, quasi infan-

til, que nunca o abandonou desde a mocidade ató os últimos

momentos, embora sem tomar a Ibrma de nenbum culto externo.

Sábio distincto e perfeito bomem de bem, a sua perda não

podia deixar de ser sentida por «irande numero de j)essoas para

quem o seu ensino tinlia sido prestimoso e a sua vida um exemplo.

As suas exeíjuias foram, em realidade, muito concorridas por

ainigos, collepas e discípulos; e um monumento foi elevado pelos

que mais privaram com elle e mais o apreciaram, no cemitério

^lont-Farnase, onde jazem os seus restos mortaes.

II

Antes de apresentar a lista completa das suas notas e memo-
rias, retiramos as bonras e recompensas que pelo seu lavor

alcançou, ás quaes, diz o sr. Fiuldeí., elle era muito sensivel,

• ni sua extrema modéstia, como o era ao menor testemunbo

de estima e amizade recebido daqiielles que considerava como
mestres.

Fm 1S78, depois da Exposição Universal de Paris, onde

tinlia desempenbado o papcd de membro portuguez do jurv, re-

cebeu por decreto de 19 de outubro de 1878 o grau da Cruz

de cavalleiro da Legião de Honra. Já antes d'isso o governo por-

tuguez o condecorara com o grau de cavalleiro da Ordem de

S. Ibiago (carta regia de 12 de outubro de 187G).

Km 1S7() foi nomeado sócio correspondente da Real Academia
das Sciencias de Lisboa, e sócio bonorario da Sociedade phar-

maceutica Lusitana.

Depois de ter sido, por diversas vezes, eleito membro do con-

selbo da Sociedade cbimica de Paris, foi nomeado em 188.j

vice-presidente e em 1886 presidente da mesma sociedade.

Foi sob a sua presidência que se realisou o projecto de creação

de sessões especialmente destinadas á cbimica industrial, creação

quí' lauto contribuiu para o desenvolvimento da sociedade.

E^tas datas merecem ser recordadas; porque foi em 188í^,
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quando não podia esperar ainda as honras que lhe haviam de ser.

conferidas pela Sociedade, que redigiu o seu testamento, acerca

do qual a ninguém fallou e que foi encontrado depois da sua

morte entre os seus papeis. Por elle legava á mesma Sociedade

a sua bibliotheca; signal de quanto apreciava os ser>iços que a

Sociedade Chimica prestava, o desejo que tinha de ainda con-

correr para elles depois do seu fallecimento e o amor á sua se-

gunda pátria.

RoBEfiTO Silva seguia com bastante regularidade os congres-

sos da Association française pour lavancemenl des sciences, onde

fez algumas communicaçòes na secção de chimica, e foi por

diversas vezes nomeado seu delegado ao conselho da associação.

No congresso de 187o em Nantes, de 1876 em Clermont-Fer-

rand, e em 1877 no Havre serviu de secretario; foi escolhido

para no congresso de Nancy em 1876 presidir á secção de chi-

mica, e d'este cargo se desempenhou, como dos outros, com o

cuidado e dedicação costumada em todos os trabalhos de que

era encarregado.

Foi delegado do governo portuguez á reunião internacional

que ha annos se realisou em Paris para a protecção dos cabos

submarinos, e recebeu, pouco depois, do ministério da marinha

de Portugal um chronometro com uma inscripção allusiva aos

seus serviços na commissão.

Em 1885 a Academia das sciencias de Paris conferiu-lhe,

pelos seus trabalhos de chimica orgânica, o premio Jecker, que

foi repartido por elle e o sr. Phunier, cada um com 4:000

francos, e pelo sr. G. Rousseau, com 2:000 francos.

Em 1887, porcaria regia de 13 de janeiro, era-lhe concedida

a mercê de commendador da Ordem de S. Thiago.

Diremos, para terminar, que a noticia escripta no Boletim da

Sociedade chimica de Paris por Fiuedel a respeito do nosso

illustre compatriota foi traduzida em portuguez pelo sr. António

Nobre de Mello
(J).

Devo este pormenor ao meu amigo, sr. José

Augusto Macedo de Oliveira.

(1) Tem o titulo: Noticia sobre a vida e trohathos de R. D. Silva por

M. Ch. Fríf.del, membro do instituto de Paris; traduzido do francez para

portuguez por António Nobre Mello; Lisboa, typographia do Commercio de

Portugal; 1897, 1 op. in-8/' de 23 pag. Está obra é dedicada a Roberto

Duarte Silva, sobrinho do nosso biographado e com o mesmo nome que elle.
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A este mesmo cavalheiro devo o conhecimento do interessante

artigo, que sob o titulo de Episódios de viagem vai inserido nos

documentos.

A Jieiista illusírada, que se publicou em Lisboa, inseriu no

n."" 2\ [2." anno, lo de fevereiro de 1890, pag. 29) um desenho

do natural por Carlos Ueis do tumulo de Hoheuto D. Silva no

cemitério Mont-Parnase, em Paris, acompaidiada duma noticia

biographica, subscripta pelo sr. Arnaldo Fonseca (^).

NOTAS, MEMORIAS E PUBLICAÇÕES
DE RoBEKTO Duarte Silva

1867 — Siir !.'s aminoninfiues composées d haso d'amvlc'. C. R., l. LXIV,
ia-. \m)\ Hall. ,soc. vil., (2), t. Vlll, pag. 303.

— Sur uii salilo litaniftTO de Tilo de Saiiti.igo de rarchipel du Cap-
Vert. C. li , t. LXV, pag. 207; BuU. soe. eh., (2j, l. VIII, pag. MS.

1868 — lluile ác Curcaa purfjans et nouvclle soiircn de ralcool octvlique

C. R., t. LXVII, pag 12GI : líull. soe. eh., (2), t. XI, pagg. Í3 e 41'

— Sur Tacide pvruvi(|iio (com o sr. Pii. de Clermont). Buli. soe. eh.

(2j, l. XLpag. ii>7.

1869 — Sur quelques étliers isopropvliijues: bulvrale et valérate d'i.so-

propyle. C. /?.. t. LXVIII, i>ag. 1476; Buli. soe. eh., (2), t. XII,

pagg. 2, 3 e 113.

— Phénaie el f\ anate d'isopropyie. Buli. soe. eh., (2), t. XII, pag. 426.

— Sur quelques couiposés isopropylique.s : suecinate, benzoate, azo-

lite et azolale d'isfipropvle. C. R.. t. LXIX, pag. 416; liull. soe.

eh., (2j, t. XII, pagg. 82 é 223 e t. XIIÍ, pag. 27.

— Sur la propylamine. C. R., t. LXIX, pag. 473.

»

1870 — Chlorobromure de propylène (com o sr. Fiuedel). BuU. soe. eh., (2)

loni. Xlll, pag. 484.

1871 — SurTidentité du propylène chloré derive du methylchloracetol et

celui dérivé du chiorure de propylène (com o sr. Fiuedel). BulL

soe. eh., (2), t. XV, pag. 4.

— Aciioii du clilorure d'iode sur le chloroforme (avec M. Friedel).

Buli. soe. eh., (2j, t. XV, pag. 6.

— Action da chioie et du chiorure d'iode sur le chiorure d'isopropyle

(') A Revista illustrada foi editada pela casa António Maria Pereira, de

Liiboa.
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(com o SI. Friedel). C. R., X. LXXIII. pag. 1379: Buli soe. eh., (2),

t. XYI, pag. 3 (1).

1871 — Sur raction da clilore sur divers corps de série C^ et siir les iso-

mères de la Iriehlorhydriíie (com o sr. Fiuedel). C. R., t. LXXIII,
pag. 73.

— Préparftion et proprietós de l'oxyde de triélhylphosphine (com o

sr. J. M. Crafts). BnU. soe. eh., (2), t. XVI, pag. 43.

1872 — Sur quelques nouveaux élheres isopropyliques: formiate et laclale

isopropvliques. lactiite diisopropvlique, cvanaie d'isopropvle.

Buli soe. eh., (^2). t. XVII, pag. 97.'

— Action dii chloriire d"i<'de sur le chlorurc de propylène a 140°

en vas cios; exisleiíce de deux propyhnes chiorrs isomericjues,

obíeiíus lorsqu"(in chautTe le metliylcliíoraceiol chluré avec leau
ou Iorsqn'ou trai te le propylène chloré par le clilore à Tombre;
sur un étlier benzoiqiie chloré (com o sr. Friedel). Bu(l. soe.

eh., (2), t. XVIL pagg. 98 e 193 (^).

— Sur un troisicme propylène bichloré (com o sr. Friedel). C. R.,

t. LXXV, pag. 81.

— Action de Targeut métallique sur le chloroiodure d'elhylène à 160°

(com o sr. Ch. Friedel). Buli. soe. eh , {"!), t. XVII, pag. 242.
— Reclierches sur la trichlorhvdrine et ses isomères (com o sr. Ch.

FriEDEL). BuU. soe eh., (2J, t. XVII, pag. 386.

— Sur le chlorobromure et sur le chloroiodure de propylène (com o

sr. Ch. Friedel). BuU. soe. ch., (2), t. XVII, pag. o3'2.

— Action du chlorure d'iodc sur íe chloroforme et sur les iodures
des radicaux alcooliques, et du brome sur le chloroftrme (com o

sr. Friedel). Buli. soe. eh , (2), t. XVII, pag. o37.
— Sur les isomères de la triehlorhydrine; reproduction de la glyce-

rine (com o sr. Friedel). C. R', t. LXXIV, pag. 80o.
— Sur les isomères de la triehlorhydrine (com o sr. Ch. Friedel). (Re-

pouse a Mr. Berthklot) Buli. soe. eh., (2), t. XVIII, i)ag. 7.

— Sur la préjjaratiou du diisopropyle. Buli. soe. eh., (2j."t. XVIII^

pag. 529-530.
— Sur quelques isoméries dans le groupe des composés á 3 atomes

decarbone (com o sr. Fuifdel). Assoeialiou franeaise pour l^avan-

eement cies scienecs, congrès de Bordeaux, 1872/pag. 375.

1873 — Sur un nouvel álcool tertiaire et sur une méthode de préparation
d"une série d"aIcools tertiaires. C. R., t. LXXVI, pag. 226.

— Réactions de la piuacone 8t de le pinacoline (avec M. Ca. Friedel).

Buli. soe. eh., (2), t. XIX, pag. 98.

'

— Acide pinacolique et derives (com o sr. Frildel). Buli. soe. eh-, (2),

t. XIX, pag. ii6.

— Acide pivaliquc (com o sr. Cu. Friedel). Buli. soe. eh., (2) t. XIX,
pag. 196.

— Préparation de la pinacone (com o sr. Ch. Friedel). Buli. soe. ch.,

(2), t. XIX, pag. 289.

(') O chioro dá com o chloieto disoproitylo dois clilorelos; o chloreto d"io(lo, aquecido
em vasos fechados, com o mesmo corpo, dá um só diclilorelo — o chloreto de piopyleno.

(J) «O methylchioracetol CH^.(]CI-.CIP, oliloiado ao sol. á sombra, ou pelo chloreto

d'iodo, só fornece um trichioreto fervente a 123°. e idêntico ao que se forma pela íixacão

do chioro a O" e á luz sobre o P-cbloropropylcno CH^.CCI : CH^ que é CH^CCI^.CH^C'!.»
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1873 — Chloniralion da diisopropyle. Buli. soe. eh., (2). t. XIX, pag. 98.
— Aclion de laeélale darjíeht sur le derive hibromé du isopropvle.

Buli. soe. eh., (á), t. XIX. pag. 147.

— Acliuu de l"acétale d"argtMjt siii- le ehlorare du isopiopyle C^H^^Cl,
em pre^eiice de raiiliydride aeétique. Buli. soe. eh., (2), t. XIX^'
pag. Il)'i.

— Alcoul inellnliípje produit dans le distillalion da foniiiate de cal-

ciani (com o sr. ('n. Frirdel). C. H., t. LXXVl, pag. loio; Buli.

soe. eh.. (2), t. X!X, paL^ 481.
— Sur Taeide pivalique et quelipies seis et éthers (coni o sr. Friedel).

C. U., l. LXWIl, pag. 48; Buli soe. eh., (í), t. XX, paL'. oO.
— Syiilhése de la glyeenne (com o sr. Cu. Friedkl). C. H., t. LXXVÍ,

pag. i:)94; Buíl. soe. eh., (2), l. XX. pag. 98.

— Sur la piuacoue et sur ses derives (com o sr. Friedel). Conírrés de
l.yoii, 187;^ p. 27;].

1874 — Derives du diisopropyle. Buli. .soe. eh., (2), t. XXIl, pag oO.
— Hecherciíes sur le diisopropyle. Assoeialiou franraise pour Vavan-

ecment iles seienees. Congrès de Lille, 1874, pag.' 288.

1875 — AcLidii des álcoois sodés sur le eamphre. Buli. soe. eh., (2), t. XXIII,
|)agg. 2;{0 e 241.

— Aclion de lacide iodhvdrique ã froid sur l'éllier. Buli. soe. eh., (2),

t. XXIV. i)ag. 50.

— Aclion de Tacide iodhvdrique surTacétone et sur les éthers mixtes.
Buli. soe. eh., (2), t.' XXIV, pagg. 97 e 482.

— De Taclion de Tacide iudli\dri(pie á basses temperaturas sur les

éthers pntpenient dits et les éthers mixtes. Ann. eh. et phys., {d),

t. Vil, pag. 42'i e A.ssoe. franrai.se pour l'avamement des seienees.

Nantes, 1875, jjag. 446. Foi t*amhéni publicada em portuguez no
Jornal de seieneias mathemalieas.physicas e nataraes, t. V, n.° XIX;
Liabua, 1870, pagg. 108-174.

1876 — Action de Tacide iodhydriqne sur Toxvde méthviéthvlique. Bali.

soe. eh., (2), t. XXV, pag. 529.

1877 — Synlhèse de Tisopropylbenziue. Buli. soe. eh., (2), l. XXVUI,
pag. 529.

— Sur quelques composés benzyliques et anisiques. Assoe, frane. pour
Vavanc. des seienees. Havrê, 1877, pag. 374.

1878 — Action de Facide iodhydrique sur Tacétal méthylique de Taldéhyde
benzoiíjue. Buli. soe. eh., (2), t. XXIX, pag. 145.

— Míjlhylisopropylbenzine obtenue par Taction du chiorure d'isopro-

pvíe sur le toluène en présence du chiorure d'aluminiam. Buli.

soe. eh., (2), t. XXÍX, pag, 193.

1879 — Synthése du diphénylpropane. Buli. soe. eh., (2), t. XXXI. pag. 2.

— Sur la synthése dun phénvlpropane et sur un nouvcau mòde de
formation du dibenzyle. C. H., t. XXXIX, pag. 600.

1880 — Synthése du diphényldiméthylmothane par le méthylchioracétol et

la benzine, cumèiie, etc. liuU soe. eh., t. XXXIV, pag. 674.

1881 — Sur la conslitulion de Téther glycérique et sur la tranformation de
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répíchlorhydrine en álcool propylique normal. C. R., t. XCIII,
pag. 418. Foi também publicada em portuguez no Jornal de
sciencias mathematicas, physicas e natuvacs, \. IX^ n.«> XXXUI;
Lisboa, 1882.

1881 — Action du propvlène monochloré sur la benzine. Buli soe. eh., (2).

t. XXXV, pag. 289.

— Produits formes au méme temps que le dibenzyle par la mélhode
au chlorure d"aluminium. Buli sor. eh., (2), t. XXXVI. pasg. 1

e 24.

— Diphényléthane el éthylbenzine. Buli. soe. eh , (2), t. XXX VI, pag. 66.
— Action de l'aeide iodhydrique sur le chloroiodure de propvlène et

sur le chlorure d'isopropyle. Buli. soe. eh., (2), t. XXXVI, pag. 643.

Foi também publicada em portuguez no Jornal de seieneias ma-
thematieas. phijsieas e naluraes, l. IX, n.° XXXIII: Lisboa, 1882.

1882 — Sur la transformation de la glycerine en álcool propylique normal.
Assoe, frane.pour Vaiane. dts seienees. La Rochelle, 1882, pag. 267.

— Leltre à M IÍimas sur les laboratoires et Teuseignement pratique

de la chimie. Anu. eh. et de phys., (o), t. XXVIl, pag. 525; e

Jornal de seieneias mathematieas. physieas e naluraes, t. IX,

n.° XXXV: Lisboa, 1883.

1884 — Svnthèse du dipbénvléthane par le chlorure d'éthvlidène. Buli. soe.

eh., (2), t. XLI, pàg. 448.

1885 — Production de quelques hydrocarbures aromatiques : isopropylben-
zine, isopropyltoluène. Buli. soe. eh., (2), t. XLIII, pag. 317.

— Substance huilèuse accompagnant Téther glvcerique. Èull. soe. eh.,

(2\. t. XLV, pag. 354.
— Sur un acide provenant de Faction du chlorure de chaux sur Tal-

cool allvlique. Assoe, frcine. pour. ravanc. des seienees; Grenoble,

1885, I," pag. 111.

1886 — Dosage volumetrique du zinc, du cadmium, du colbat, du nickel et

ducuivre. Assoe, frane.pour Vavane. des seienees; Nancv, 1886, \,

pag. 110.

1887 — Analvse du minium. Assoe, frane. pour Vavane. des seienees. Tou-
louse, 1^87, I, pag. 205.

— Sur le dosage du zinc par le procede de Weil. Buli. soe. eh., (2),

t XLVll, pag. 481.
— Sur les travaux d'AD. Perrot. Buli. soe. eh., (2), t. XLVII, pag. 657.
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DOCUMENTOS

>.° i

Certidão de idade

Jllio Josk Delgado, parocho encommouilado da freguesia de Nossa Senhora
do Rosário na ilha de Santo Antão de Caho Verde.

Certifico, e juro in verbo sacerdoíis que vendo o livro 2.° do registo pa-
rochial de baptisados d'esla freguesia, nelle encontrei o termo seguinte:

aos vinte e sele de niai\'o de mil oitocentos e trinta e sete, eu o vigário

d'esla egnja matriz baptisci e puz os í-antos óleos a Roberto que nasceu
a vinte e i-micd de fevereiro, filho legiiimo de Francisco José Duarte e Ma-
tliilde Hosa da Silva, natnraes d'esta ilha: foram padrinhos Joaquim José
Oliveira por procuração de João IIy[)olito d'Almei()a, e Francisca Ferreira
M4)nteiro, natural da Boa-Vista. E para constar liz este termo que assigno.

Santo Antão era ut supra. as. O vigário, Ricardo João de Brito. E nada
mais se continha no dito termo que bem e fielmente copiei do original

ficando coniftetentemente averbado.

liba de Santo Antão de Cabo Verde, 2 de setembro de 1906.

(a.) P.o Júlio José Delgado.

N.» 2

Certidão do exame de pharmacia
na Escola Medico Cirúrgica de Lisboa, em 1857

Pedro Antonfo Bette.vcourt R.\poso, Lente e Secretario da Escola Medico-
cirurgica de Lisboa, etc.

Certifico que a folhas 4o do livro 2.° dos termos dos exames dos prati-

cantes pharmaeeulicos consta que Roberto Dlarte Silva, filho de Francisco
José Duarte, natural da lllia de Santo Antão de Cabo Verde, fez no dia

vinte e um de março de mil oitocentos cincoenta e sete exame de phar-
macia e ficou approvado plenamente com louvor.

Secretaria da Escola Medico cirúrgica de Lisboa, 11 de outubro de 1905,

(a.) Pedro António Bettencourt Raposo.

N.03

Relatório do sr. professor L. Troost, membro do Instituto, apre-
sentado á Academia das sciencias de Paris, por parte da sua
secção de chimica, sobre os trabalhos de KoBERTO Duarte Silva
(1 de abril de 1886)

Os primeiros trabalhos do sr. R. D. Silva, chefe do Laboratório de Ana-
lyse geral da Escola Central, datam de 1867.

Tiveram por objecto a producção simultânea dos ammoniacos compostos
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do álcool amylico, a formação da propylamina normal e a preparação do
oxydo triethylphospliina.

Seguidamente preparou grnnde numero do etheres do álcool isopropyli-

co, confirmando assim a funcção alcoólica d'este primeiro álcool secundário.
Fazendo reagir o acidoiodhydrico gazoso sobre os etheres propriamiente

ditos e sobre os etheres mixtos, o sr. Silva conseguiu fixar as regras geraes
d'esta acção que, com os etheres propriamente ditos, dá equivalentes eguacs
de alcoof e de ether iodhydrico correspondente, e, com os etheres mixtos,
produz o álcool do radical mais carbonado e o eiher iodhydrico do radical

menos rico em carbono.
A utilisação do mesmo reagente permittiu lhe resolver um problema

até então estudado sem êxito por um grande numero de chimicos, e que é

o da transformação da glycerina em álcool propylico normal.
Com o methôdo geraí de synthese dos srs. Friedel e Crafts, obteve

muitos carbonetos aromáticos interessantes, taes como o cumeno, o cymeno^
o dibenzylo, dois diphenylpropanos isomericos, etc.

Foi, emfim o sr. Silva, durante muitos annos, collaborador dedicado do
seu mestre e amigo o sr. Friedel, em numerosos e importantes trabalhos,

entre os quaes apenas citaremos a synthese total da glycerina e a desco-
berta de um acido, isomerico do acido valerico, e idêntico ao acido trime-
thylacetico do sr. Boutlerow.

A actividade do sr. Silva tem-se conservado sempre a mesma durante
dezoito annos: e a secção de chimica (da Academia das Sciencias de França),
considera um dever dar-lhe uma demonstração do seu grande apreço por
seus interessantes trabalhos e pela sua perseverança em estudos táo va-
riados.

«

N.o 4

Noticia publicada no Interesse Publico
com o titulo — O chimico portuguez ROBERTO DuARTE SlLVA

A propósito da candidatura á cadeira de analyse chimica da Escola cen-
tral de artes e manufacturas de Paris, canditatuVa d'este nosso benemérito
concidadão e chimico disiinctissimo, cujo nome illustre é uma honra para
Portugal, tão pobre de sábios— e de chimicos — seja dito entre parenthe-
sis, e emquanto não publicamos a biographia d'este sábio portuguez, que
mantém com tanto relevo, no estrangeiro, os nossos créditos scientificus,

tão decadentes entre nós, por faltando uma conveniente organisação do
nosso ensino superior e experimental, damos com o maior prazer, sobre
aquelle nosso compatriota, as informações seguintes:

O sr. R. D. Silva é hojeclicfe do laboratório de analyse geral na Escola
central de artes e manufacturas e professor de analyse chimica na Escola
de physica e de chimica indusiriaes da cidade de Paris.

A projjosito dus seus trabalhos o notabilissimo chimico o sr. Troost,
n'um parecer lido á Academia das sciencias de França e publicado nos
seus Comptcs-rendus de 21 de dezembro de 188o, declara o seguinte:

{Segue o relatório do prof. Troost, já inserido no doe. w." 3)

Acrescentaremos que, por proposta da respectiva secção de chimica, o

Instituto de França concedeu ao nosso illustre compatriota na sua sessão

publica annual de 21 de dezembro de 1885 um premio de 4:000 francos,,

deduzido das verbas do premio Jecker do mesmo anno.

Dando noticia d'estes factos, tão gratamente lisongeiros para os que
amam a sua pátria, perguntamos apenas: — A este portuguez, tão obscuro

entre nós quanto illustre lá fora; a este homem, o único que hoje representa
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no estrangeiro, com verdadeiro e indisculivel brilho, a sciencia portngiieza,

a esle cuiu-idadào beueinerilo, a (jiiem Portugal não poudo crear uma si-

tuai^ão proporcionada ao seu talento e justificada pelos seus serviços^ que
testenienlios de api'e(;o e reconhecimento temos nós dado até hoje?

-Nenhuns uu liem poucos, provavelmente. .

.

Embora o sr. Silva, na alta posiijão social e scientifica, que occupa em
Paris, não precise, é elaio, para engr;mdecer-se, das veneras e filas portu-

guezas, julgamos no entanto (jue, n'uma epocha em que tantos as usam,
por toda a parte, descarada o descabelladamente, sem o menor titulo de

reconnnendacào que as justiTupie, sei'ia digno e decente — e honroso para

Portugal — qiie os nossos governos deixassem de vez em quando o triste

costume, em que se poseram, de st) condecoiarem (piasi sempre quem pede

semelhantes distinctivos ou quem possa . . retribuil os prompta e larga-

mente.
O sr. H. D. Silva é irmão de um distinclissimo pharmaceutico de Cabo-

Verde o nosso particular amigo, o sr. António Duarte Silva (^).

(De O Interesse Publico, de O de julho de 1886).

N.»5

Apontamentos biographicos sobre RoBERTO DuARTE SlLVA, publi-

cados na Rcrista Intcllcctuul Contemporânea, sob o titulo —
Um sábio portuguez, RobERTO DUARTE SlLVA — e transcripto no
Jornal da Sociedade jjharniaceiítica lusitana de maio de 1888

Entre os portuguezes que, por assignalado mérito e por importantes

trabalhos scieiítilicos, honiam a pátria e não a deixam entre estranhos es-

«piecida e ignorada, citaremos o nosso illustre chimico e celebrado profes-

sor parisiense o sr. HobKUTo Duarte Silva.

Não pretendendo fazer uma biographia d'esle nosso illustre compatriota^

porque nos escasseiam elementos para isso, limiiamo-nos a alguns aponta-

mentos, ha pouco obtidos de um amigo e collaborador nosso.

Nasceu o >r. Bobeuto Dl-ahte Su.va em 25 de fevereiro de 1837, na

villa da Ribeira Grande, ilha de Santo Antão, sendo seus pães os srs. Fran-

cisco José Duarte e D. Mathilde Rosa Silva.

Tinha o nosso distinclissimo patrício dez annos, quando o seu pae o

entregou àdirec(;ão de um hábil pharmaceutico, recentemente estabelecido

em Santo Antão, para praticar na sua pharmacia.

Esse liomem honradíj e bondoso, que tanta iníluencia devia ter na vida

do futuro cliimico, era António Gonçalves de Almeida Rhino.

Logo se distinguiu o novel praticante por um incansável desejo de sa-

ber, e um aturado amor ao estudo e, apesar da sua tenra edade, por rele-

vantes serviços prestados durante uma epidemia.

Almeida Rhino, que presentia \m\ brilhante futuro para o seu protegido,

mandou-o estudar a Portugal (1854). Esta viagem satisfazia decerto uma
das muitas aspirações do estudioso mancebo, retemperava-o de forças e de

coragem para continuar na sua carreira, depois do crudelissimo golpe que

o ferira profundamente, a morte de seu pae.

(*) É auclor deste artigo o fallecido lente de chimica da Escola Polyteclinica de Lis-

boa, dr, .losÉ JuLio Rodrigues.
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Chegado a Lisboa, Roberto Silva residiu Dapharmacia da viuva Rhino,
e seguiu os seus estudos iheoricos debaixo da direcção do conhecido pliar-

maceuiico Joào José de Sousa Telles.

Um anuo apenas, depois de sair de Santo Antão, falleceualli o seu pro-
tector que o não esquecera, contribuindo

—

post-morfem — para a conti-

nuação dos seus estudos, como ultima lembrança de amizade.
Depois de estudar ainda na pharmacia dos srs. António Feliciano Alves

d'Azevedo cS: Filhos, fez com distincção em 18o8(*), o seu exame pharma-
ceutico, merecendo os louvores do jury, no acto do exame.

Se, porém, uma carreira honrada e um futuro certo sorriam ao distincto

moço, era ferido de novo, no mais das suas aíTeiçòes, pelo fallecimento de
sua mãe, que uma epidemia de cholera, dizimando a gente de Santo Antão,
ceifara longe d'elle.

Vamos agora encontrar o nosso biographado em Macau, onde se demora
três annos, e em seguida estabelecido em Hong-Kong, de sociedade com
um medico francez. Ahi, se um desmedido trabalho lhe permittiu adquirir
uma pequena fortuna, uma pertinaz doença, filha do mesmo trabalho, obri-

ga-o dois annos depois, em lh62, a regressar a Portugal.

Na China, Roberto Duarte Silva adquiriu muitos amigos entre os fran-

cezes que andavam n'esse tempo em Hong-Kong e, por instancias de alguns
d'elles, passou a França, pouco tempo depois "da sua chegada a Portugal.

Em Paris, nesse grande centro onde tanto abundam os meios de instru-

cção e de aperfeiçoamento, Roberto Duarte Silva prosegue com ardor nos
seus estudos favoíitos. Estuda com Wurtz, Langlebert e Dorvault, adqui-
rindo geral estima e muita consideração como homem de sciencia e de
futuro. Nada é capaz de desviar o illustre moço dos seus estudos predile-

ctos—nem os seus negócios particulares, nem a perda de uma parte das
suas economias, sepultadas nos azares duma casa de commercio ingleza.

Em breve obtém o grau de licenciado em sciencias, e pouco depois "é no-
meado chefe dos trabalhos de atialyse chi mica da Escola de artes e manu-
facturas, e professor da cadeira de chimica e physica industriaes da mu-
nicipalidade de Paris. Desde então a sua carreira scientitica, como professor

e como chimico, tem sido das mais distinctas.

Como professor, tem a palavra extremamente fácil e sempre correcta,

tornando-se notável a sua facilidade deallocucão elegante e graciosa. Como
chimico, entregamos a sua apreciação ao dlstinclissimo sábio francez o

sr. Troost que, n um parecer lido a Academia das sciencias de França e

publicado nos seus Comptes-rendus de 21 de dezembro de 188o, declara o

seguinte:

{Segue o relatório inserido no doe. n.° 3)
Foi em. Paris, no decurso dos seus trabalhos, que uma violenta explosão

fez perder ao illustre experimentador o uso de um olho.

Os francezes lém distinguido o nosso compatriota: é membro da Socie-
dade chimica de Paris e da Sociedade franceza para o adiantamento das
sciencias.

A pátria também não o tem esquecido: é sócio correspondendo da Aca-
demia Real das Sciencias e sócio honorário da Sociedade Pharmaceutica
Lusitana.

Ha dias foi agraciado com o grau de commendador da Ordem de
S. Thiago.

Das suas qualidades particulares diremos que, como filho, era a gloria

[') Foi approvado com louvor no exame de pharmacia em 21 de março de 1857.



^247

e satisfarão de seus pães, que teve a infelicidade de perder tào cedo, man-
teiido-se intacto o culto e respeito peia siKi_inenioria: como irmão foi sempre
dedicado e extremoso, devendo lhe a educação o sr. António Duarte Silva,

heje distincto pliarmaceiUico em S. Vicente.

Como homem distingue-se pela sua honradez e probidade de caracter,

pelo seu trato agradável, e pelo tom variado da sua conversação insinuante

e instructiva, retlexo de uma brilhante iutelligencia e de uma solida in-

slrucçào.

E, com lodos estes disiinclissimos dotes e qualidades, affirma o sr. R. D.

Silva u:a talento de primeira grandeza, um trabalho constante e merilis-

simo, um coração limpo e uma consciência de homem de bem (').

{ Revista intellectual contemporânea, n.*» 6, pagg. 46

a 48; publicação adstricla ao jornal O interesse

publico, 188(3).

N.0 6

Noticias sobre a morte de ROBERTO DUARTE SlLVA

Por um tele^ramma recebido de Paris pelo nosso amigo senhor José

Júlio Rodrigues, leve-se em. Lisboa a triste noticia do fallecimenlo de

RoBEHTo Dlartk Silv.\, professor de chimica analylica na Escola central

de Paiis e um dus p(»rtuguezes que mais t('em honrado no estrangeiro a

nossa pátria pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua probidade e pela

sua perseverança.

Homení bom e homem de bem, Roberto Duarte Silva, occupava um
logar proeminente na sciencia chimica e seria de certo em poucos annos

membio do Instituto de França, se a enorme fadiga, a que se não poupava,

para ser um professor modelo e um verdadeiro sábio, o não tivesse tão

cedo roubado á estima universal e ao affecto de sens amigos. D'elle dizia

ha poucos mezes o eminente professor Scin.oESi.xG. que no seu rosto e no

seu porte se poderia ver e apreciar o homem perfeitamente probo.

Que a memoria do nosso eminente patrício seja sempre acompanhada
na pátria que elle sempre acarinhou,, pela estima de todos nós que n'clle

encontramos, por Ião largos annos, um estimulo e um exemplo ião digno

de imitação e de registo.

Brevemente será publicada uma biographia d'esle homem eminente,

honra do nome portuguez.

{Diário de Noticias, de li de fevereiro de 1889, sob

o titulo Morte dum portuguez illustre).

Por noticia telegraphica, recebida ante-hontom em Lisboa, soube-se que
falleceu em Paris o notável chimico sr. Robrrto Dl-artr Silva, professor

da cadeira de aualyse chimica na Escola central daquella cidade, onde suc-

('/ É lambera auclor d'esle artigo o mesmo prof. dr. José Júlio Rodrigues.
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cedera ao celebre M. Dumas e para concorrer á qual tivera que naturali-

sar-se cidadão fraucez.

Era o illustre homem de sciencia uma das mais distinclas individuali-

dades do professorado scientifico moderno, sendo altamente considerado e

respeitado entre os seus coUegas, não só pelos seus brilhantes talentos,

mas também pelas suas apreciáveis qualidades como homem trabalhador,

esclarecido e honesto.

O sr. Roberto Duarte Silva nascera na ilha de Santo Antão, do archi-

pelago de Cabo Verde, onde ainda tem parentes. Ha nmitos annos que vivia

em França, onde estabelecera um laboratório, tendo conquistado cedo a

mais honrosa reputação pela importância e alcance dos seus estados e dos

seus trabalhos.

No seu entranhado amor pela sciencia, o sr. Roberto Duarte Silva sof-

frera as maiores privações, luctando com sérias difíiculdades para fazer a

sua carreira.

Agora que o logar de professor lhe assegurava um certo bem estar rela-

tivo, a morte veio surprehendel-o, inutilisando o glorioso futuro que o es-

perava e que, felicitando-o a elle. daria nuvo lustre ao nome porluguez.

O sr. Roberto Duarte Silva fura agraciado ha dois annos pelo governo

porluguez, por honrosa sollicitação do sr. conselheiro Henrique Macedo,
com a commenda da Ordem de S^Thiago. O anno passado o sr. conselheiro

Marianno de Carvalho, penhorado por alguns serviços valiosos pelo bene-

mérito professor prestados ao nosso paiz, offereceu-lhe, por intermédio do

sr. conselheiro José Júlio Rodrigues, um bello relógio de ouro com um
monogramma e dedicatória.

Estes simples factos provam como o illustre professor era considerado

e estimado pelos seus collegas de Portugal. Tanto o sr. Henrique de Macedo,

como os srs. Marianno de Carvalho e José Júlio Rodrigues, são lentes da

Escola Polytechnica de Lisboa. O nosso mallogrado amigo sr. conselheiro

António Augusto d*Aguiar, outro eminente professor, também tinha em
grande conta o notável chimico, com cuja amizade se honrava.

O sr. Roberto Duarte Silva tinha apenas 52 annos d'idade e morreu
pobre.

A sua morte deve ter causado profunda impressão em Paris, onde o

illustre porluguez era muito considerado e estimado, como é sentida sin-

ceramente em Portugal por quantos o conheciam e admiravam.
O governo ordenou telegraphicamente á legação portugueza em Paris

que se fizesse representar no sahimento.

[Commercio de Portugal, de 12 de fevereiro de 1889).

Depois de uma noticia^ em que se reproduzem os factos constantes da an-

terior, lê-se o seguinte

:

O conselheiro José Júlio Rodrigues parece que vae escrever uma longa

biographia do erudito professor. Mais se diz que o governo ordenará o le-

vantamento de um mausoleo no sitio onde o cadáver descança.

Aos seus os nossos pezames de amigo e de porluguez.

{Correio de Portugal^ de 23 de fevereiro de 1889).
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N.« 7

Homenagem da Sociedade Pliarmaceutica Lusitana

A Sociedade IMinmacoiitiL^a Lusilaiia resolveu encerrar, após a leitura
da acta, a sua sessão de hontein, em sigual de sentimento pela morte do
pharmaeeutico Hoderto Diaute Silva, o eminente ehimico e professor ha
pouco fallecido em Paris.

Este benemérito era sócio da sociedade e estava em intimas relações
COMI .'lia, enviando-llie sempre os seus notáveis trabalhos de chimica.

{Diário de Noticias, de 14 de fevereiro de 1899).

Discurso proferido por C. Friedel, do Instituto de França,
perante o féretro de K. D. SlLVA, em 11 de fevereiro de 1889

(Traducção)

Meus senhores: Se obedecesse apenas aos dolorosissimos sentimentos

e ao profundíssimo luto (jue me domina e prende em face d'este tumulo,

deveria conservar-me silencioso. A memoria, porém, do amigo dedicado,

que perdi, impõe-me a obrigação de patentear a quantos o conheceram e

estimaram, a todos os seus amigos, quanto elle era digno de affecto e de

respeito pela elevação dos seus sentimentos, pela honeslida'de do seu espi-

rito, pelo seu culto V* obediência a todos os preceitos do dever. Testemunha
de metade da sua existência, seu collaborador e seu amigo, a tanto devo o

conhecel-o mais que nuiitos outros e o apreciar, por isso mesmo, mais inti-

mamente a sua alma tão altiva quanto modesta, e cujos soffrimentos inlimos

eram, não raro, escondidos ainda aos seus mais queridos e predilectos.

Silva, em verdade, não foi feliz, a despeito de triumphos grangeados

por um trabalho obstinado, mantido por uma vontade intlexivel, a despeito

mesmo de amigos fieis, que o acompanharam até ao seu ultimo suspiro.

Nascido em Santo Antão, uma das ilhas de Cabo Verde, de que ainda ha

pouco fallava entre soíTrimentos e cansaços, consequência de uma doença

rebelde, com o enthusiasmo e a poesia que envolvem as recordações da

mocidade e as saudades do paiz natal, estudou em Lisboa, estabelecendo-so

mais tarde na China, onde passou quatro annos como pharmaeeutico.

Estava ainda nesse paiz quando se realisou a nossa expedição ali
;
e, em

momentos em que ao nosso exercito faltaram medicamentos indispensáveis,

taes serviços lhe prestou e com tão largo desinteresse, que desde logo teve

e obteve por amigos, que sempre o foram depois, os facultativos militares,

com quem d 'esta arte se relacionou.

Mais tarde, impellido e dominado por um ardente amor pela sciencia,

bebido principalmente na leitura das obras deDLMAS, grangeados os meios

que cuidava necessários para o êxito de seus projectos, vem a Paris —
aprender. „ .

Corria então o anno de 1863. E muito tinha que aprender, com eíTeito,

começando pela lingua do paiz que procurara.

N." 4 ^*
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Não erí\, porém, liomcm que desanimasse; e, a breve trecho, fazia os

seus exames de bacharelado e os de licenciado em sciencias physicas.

Frequentou o laboratório de Wuiitz, onde o encontrei pela primeira vez,

prendendo-me logo pelo seu ar sério e dedicação pelo estudo, e depois o

laboratório de Pisani.

Em 1867 publicou o seu primeiío Iraiiaiho original, seguido depois de

muitos outros.

ISào me cumpre analysal-os aqui, nem é este, para tal fim, o logar mais

próprio; direi sempre, todavia, que todos revelam o mesmo escrúpulo no

estudo e grangearam para o seu auctor a intima satisfação, que é a pri-

meira recompensa de quem investiga.

O alto apreço em que os teve a Academia das sciencias da França, con-

cedendo a R. D. Silva o premio Jecker, a eleição d'este para pre^sidente

da sociedade chimica de Paris, a sua nomeação de membro correspondente

da academia das sciencias de Lisboa e as dlstincçòes honorificas que lhes

foram concedidas pela França e por Portugal, patenteiam bem claro o valor

em que foram tidos por juizes competentes os trabalhos d'acíuelle distin-

ctíssiiijo professor. Posso bem asseverar-vos que elle era então feliz, na
plenitude da sua actividade scientífica. durante uma collaboração, que du-

rou três annos, e que ainda mais estreitou os laços que já nos j^rendiam.

Na febre de trabalho fugiu- lhe, porém, a modesta fortuna que possuia,

malbaratada por infiéis depositaiios; e, conjunctamente, um triste fracasso

de laboratório, depois de o ter aíTectado, grave e dolorosamente, por muito

tempo, teve como resultado a perda de um dos olhos.

Esvaída a possibilidade de uma vida desafogada, ás suas investigações

scientificas tornava-se mister, d'ora avante, associar o trabalho com °que

assegurasse o pão de cada dia. Tendo vagado por essa occasião um logar

de chefe dos trabalhos de chimica analytica na Escola central foi Silva

quem o obteve.

Poder-se-ia suppor a principio que lhe fossem compatíveis os encargos

de sua posição official e os seus trabalhos scientificos anteriores, e assim
succedeu na verdade até certo ponto.

A exagerada delicadeza, porém, da sua consciência, não lhe permittiu,

quasi em "seguida, que distrahisse a sua attenção para assumptos que não
fossem os das suas conferencias profissionaes de chimica analytica e os

da6 manipulações que se lhes referiam, tudo accumulado com o exame e

correcção dos' relatórios manuscriptos dos alumnos sobre as analyses que
lhes eram incumbidas.

Comtudo era grande o seu desgosto por se conservar affastado das suas
investigações e pesquizas. Aspirava a recomeçal-as.

Não consentiu, porém, o destino que o fizesse por absoluta impossibili-

dade material, ou apenas lhe forneceu o ensejo por que aspirava, quando as

forças e a saúde lhe eram já, para isso, de todo insuíficientes.

Organizara por forma tão correcta o ensino da analyse chimica na Escola
central que, ao instiluir-se a Escola municipal de chimica e dephysica, foi

logo indigitado o seu nome para professor de chimica analytica. E por três

annos aniplamente satisfez a este duplo encargo com zelo egual, e nunca
desmentido, em qualquer d'aquelles institutos.

A trabalho tão excessivo correspondeu, porém, quasi que a ruina da
sua já tão precária saúde.

Vagando mais tarde, em 1886, a cadeira de chimica analytica da Escola
central, o conselho d'esta escola escolheu a Roberto Duarte Silva para
a reger em tirocínio.

Entregue de corpo e alma a este novo serviço, resignou, para melhor o

cumprir^ o seu posto na Escola de chimica c de physica; e, ao ser, dois
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aunos mais tarde, nomeado lente cathedralico d'aquelle curso, deviam ficar
de cerlo com isso satisfeitas as suas tão legitimas aspirações!

Triste fatalidade, porém! O premio de tantos e tão poi fiados sacrifícios
e trabalhos chegara tarde. A saúde, ijuasi exlincla, reclamava os máximos
cuidados.

Procurando melhorar em Cauterets, onde se iratou durante as ultimas
ferias, reappareceu-nos tão doente e alquebrado, que nós, os seus amigos
a nós mesmos nos perguntávamos se seria possível que Silva fizesse,
n'aquelle estado, a sua primeira lição.

Porque, é preciso dizei^vos: Sii.va nunca permiltiu que lhe fallassem
em viagens que obstassem á regência dos seus cursos, nem de substitui-
ção provisória aos seus encargos oíliciaes.

Com surpreza de todos, no entanto, substituindo-lhe as forças physicas
quasi perdidas o vigor do seu espirito, logrou desempenhar-se de suas
obrigações escolares até fins de dezembro findo, apparentemente mais vi-
goroso (|ue nos primeiros dias do seu ultimo curso. Ein seguida, porém, a
breves dias de repouso. diu'ante o ipial se nos afigurava mais abatido (juo
antes, dt!U ainia algumas lições, espacejadas pela benevol"ni'ia da dii-ecção
da Escola central, lições escutadas com emoção por seus discípulos, que,
ern presença do seu mestre, para elles bem próximo da morte, piedosa-
mente dissimulavam a difiiculdade que sentiam para ouvil-o. \í ainda não
ha 15 (lias (jue Silva proíeriu a sua ultima lição, sabe Deus á custa de que
enormes e não confessadas fadigas?. ..

Silva morreu, i)ois, sobre a brecha, sacrificando a sua vida ao cumpri-
mento do seu dever.

Se alegrias houve na sua existência, tão dignamente preenchida, exce-
ptuando as (jue lhe resultaram de ser justamente apreciado pelos que
amava e admirava, foram ellas, apenas, as alegrias austeras do sacrificio,

do trabalho, da dedicação, do dever cumprido até o seu extremo limite,

alegrias filhas de serviços senqjie generosamente distribuídos por todos
(juantos tiveram a fortuna de conviver com elle.

N'elle havia ainda, para que taes e tão intimas satisfações podessem pre-
valecer a todas as outras, um profundo sentimento religioso que, sem o
prender a quabjuer culto externo, o amparou sempre nos seus soirrimentos,
e lhe fez constantemente antever para além da vida terrestre, como que o
desideratum e o premio da lucta que acompanha e attribula a triste vida
humana.

Descança, agora, no eterno repouso, esse trabalhador íUustre, legan-
do-nos a lodos um grande exemplo e as mais profundas saudades.

N.0 9

Noticias sobre os obséquios funebres
em honra de PwOberto Duarte Silva

O enterro d'este nosso sábio compatriota verificou-se em Paris no dia

11, spndo os oíTicios funebres rosados na egreja de Saint-Severin, ao meio
dia. Presidiu ao sahimento o sr. P^iurdel, membro do Instituto de França e

intimo amigo do finado, e acom[ianharam-iro as primeiras summidades das
escolas de Paris. A Escola polytechnica de Lisboa fez-se representar na
triste cerimonia.
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Os convites da parte de sua familía e de seus amigos enumeravam os

seguintes titulos do eminente e deplorado conterrâneo, que se fez francez

para melhor servir a sciencia e o seupaiz: Rorerto Duarte Silva, pro-

fessor de chimica analytica na Escola central de artes e manufacturas, an-

tigo professor de chunica na Escola municipal de physica e de chimica da
cidade de Paris, antigo presidente da Sociedade chimica de Paris, memhro
da Academia das sciencias de Li.><boa, etc; cavalleiro da Legião de Honra,
commendador da Ordem de S. Thiago de Portugal, etc.^ fallecido em 9 de
fevereiro de 1889, em uma casa na rua Thenard, 6, na edade de 51 annos.

O enterro foi no cemitério do Mont Parnasse.

{Diário de Noticias, de lo de fevereiro de 1889, sob
o titulo Roberto Duarte Silva).

Pubhcamos em seguida a traducção do eloquente e sentidíssimo dis-

curso, pronunciado pelo celebre chimico francez, o sr. Ch. Friedel, junto

do tumulo do nosso mallogrado compatriota, e em presença das maiores
summidades do professorado e da sciencia franceza. A posteridade, que
principiou para aquelle portuguez illustre, «que deixou à França um grande
exemplo e profundíssimas saudades», faz-lhe desde já a justiça, a que
tinham jus o seu grande mérito e o seu puríssimo caracter. É níister, po-
rém, que se não regaléem agora ao portuguez benemérito, que tanto está

honrando, âlnáà — j^ost mortem —, o paiz em que nasceu, as homenagens a
que tem jus.

Que Portugal lhe erija o tumulo, onde repousa, já que não soube ou não
poude aquilatal-o suííicientemente em vida.

É uma divida a que urge immediato pagamento, e confiamos do alto

patriotismo e illustração do sr. Barros Gomes, que o fará, como é dever
nosso e na conformidade do sentimento publico, que o applaude e o

requer.

{Segue o discurso de Friedel, que é o doe. n." 8).

{Diário de Noticias, de 21 de fevereiro de 1889, sob

o titulo — Um portuguez benemérito, Roberto
Duarte Silva).

N.° 10

Homenagem, prestada pela Cam.ara Municipal do concelho da Ri-
beira Grande, da Ilha de Santo Antão, á memoria de ROBERTO
Duarte Silva

'

A Camará municipal do concelho de Santo Antão acaba de honrar-se,
reunindo em sessão extraordinária apenas ali constou o passamento do seu
conterrâneo o sr. Roberto Du.xrte Silva, fallecido em Paris, onde honrou
sempre a nação c engrandeceu o seu nome, que era respeitado e conside-
rado por todos os que estudam e trabalham.

Orgulhando-nos de ver como a Gamara munictpal se ennobreceu, publi-
camos em seguida a acta d'aquclla sessão. Gorrc-nos o dever de registrar
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aqui a ultima homenagem prestada pela ilha de Santo Antão ao seu filho

dilecto e benemérito.

Aetíi

Anno do Nascimento de N. S. Jesus Christo de 1889, aos 16 dias de

fevereiro. n'est:i vi lia D. Maria Pia, da ilha de Santo Antão e sala das ses-

sões da Camará munici|>al, presentes os srs. Joaípiim Iiíu.icio Ferreira Xo-

bre, presidente; Aniãi» Viclorino Ferr('U'a. Antoniu José de Lima, João

Zacharias de M^^llo e Anielio António M;iilins, bem como o sr. adminis-

trador do concelho Francisco Tavares dWlmeida comigo Diocleciano Nobre,

escrivão da admini>lração do concelho, no impedimento do respectivo.

Alícrla a sessão peío sr. presidente, foi dito (jue acabava de ter a no-

ticia do fali. cimento de Hobkhto Duauve Su.va, lacto que teve logar em
Paris no dia 9 do correate; tpie o illustrt! niorlo era natural d'esta ilha. um
dos seus filhos mais dilecto.-?, e um d"a(pu'lles que mais a tinham ennobre-

cido, pela eminência da sua posi(,'ão social e pelo seu altíssimo valor scicn-

tifico; que elle presidente não pretendia fazer o elogio fúnebre de um
cidadão tão notável, mas não po(Íía deixar de referir algims factos da sua

vida gloriosa para justilicar assim o seu |)roposito; que ninguém visse nas

suas "palavras oulio sentido qne não fosse o de fazer justiça, c que nem
podia haver vaidade nem lisonja perante a fiia pedra tunuilar; que nunca

era demais o preito e a homenagem á memoria dos homens illuslres, e

aquelle de qne está tratando linha todos os i)redicados para se impor ao

respeito e á veneração publica: (jue as portas de um tumulo eram sempre

as portas d;i historia, e que esta havia de ser justa nas apreciações d'aquelle

que ja agora era um vulto seu.

Elle presidente ia dizer o que era do conhecimento de todos, mas não

queria que se suppozesse que ficando callado se esquecia em momento tão

solemne d'um compatriota tão distincto; que foi á custa do trabalho nobre

e honrado, servindo o seu paiz c m elevada intelligencia, que Duautií Silva

ponde alcançar os meios de fortuna, indispensáveis para completar a sua

educação scientifica; e foi em Paris, onde tudo é grande e nobre, que elle

desvendou os segredos e osmysterios da sciencia, applicando-se principal-

mente ao estudo da chimica ém gue chegou a ser um sábio admirado e

respeitado por todos os homens notáveis nacionaes e estrangeiros, em cujo

numero, e como um dos mais fanáticos admiradores, se encontrava uma
das mais elevadas capacidades do nosso paiz o grande estadista, o eminente

parlamentar, o distincto professor António Augusto de Aguiar, cuja perda

ha de ser sempre gerahnente sentida. N'estas condições, elle presidente,

parecendo-lhe interpretar bem o sentimento da camará, era de opinião que

esta sessão, a primeira depois da noticia de (jue dá conhecimento, fosse

inteiramente consagrada á memoria do glorioso patrício, como preito e ho-

menagem a sus hofiestiilade e ao seu saber; que para honiar o seu nome

lhe bastava a immortalidade da historia, cujas portas se lhe acabavam de

abrir, mas elle presidente entendia que era [ireciso mostrar ao mundo civi-

lisado que os povos d'esla ilha sabem venerar a memoria dos filhos que

ennobreceram a sua pátria, e assim propunha:
{." Qne se lançasse na acta um voto de profundo sentimento pela irre-

parável [>erda d'um compatriota tão distincto. ^
2.*» Que se promovesse por todos os meios adequados uma subseripçao

publlca"í>ara erigir um nionumento em honra do seu nome, ou para obter

a trasladação do seu cadáver, encerrando-o em tunmlo condigno, satisfa-

zendo assim um dos seus últimos desejos.
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3." Qnc se levantasse a sessão om signal de luto c em homenagem ao

illustre liiindo.

4.° Finalmente qae da acta d'asta sessão se tirassem duas copias, uma
para ser enviada ao seu único irmào, António Duarte Silva, e outra para

ser publicada no Boletim OíTicial da província, impetrando-se para isso a

previa auclorisação.

A camará, compenetrada do elevado sentimento que dictava as palavras

do seu presidente, approvou por acclamação as suas propostas, reservan-

do-se para opportunamente resolver acerca do monumento destinado a

perpetuar a memoria d'um compatriota que tanto honrou a sua pátria; e

levantou a sessão.

(a) Joaquim Ignacío Ferreira Nobre, Antão Victorino Ferreira, António
José de Lima. João Zacharias de Mello e Aurélio António Martins. O escrivão,

Diocleciano Nobre.

{Correio de Portugal^ de 18 de março de 1889).

N.° 1

1

C testamento de RoBERTO DuARTE SlLVA
feito em Paris a 22 de abril de 1884

Paris, 4 place de la Sorbonne, le 22 abril 1884.

Mon cher monsieur Friedel et vénéré Maitre

.rai voulu depuis longtemps consigner dans une lettre quelques dispo-

sitions devant servir de testament et j'en ai été empèché par me>; constantes

occupations. Je vais consigner maintenant dans ces ligues que j"écris pour
TAngleterre mes dispositions testamentaires.

Je legue à Socièté chimique de Paris:

Tous mes livres, y compiis les bibliothèques, aussi le peu de fortune

que je possède en vaieurs deposées à Ia Socièté de Depots et de Comptes
Courants, 2 place de TOpéra a Paris, apres avoir payè:

A M.'"° Foerster, la veille femme de ménage qui me sert depuis quel-

ques années, la somme de l.oOO fr.

Et avoir payé une pelite dête que j'ai chez mon tailleur Mr. Moovot
28, rue Vivienne. dète, qui provient de ce que je n"ai pu règler mes com-
ptes avec Mr. Moovot, faute de temps pour chercher les reçus d"argent

remis.

Aussi une petite dête a Mr. Rabasse, 10, rue des Archives.
Et une petite dele a mes amis de Lisbonne MM. António Feliciano Alves

d'Azevedo, Filhos, 31. Praça de D. Pedro.
Je laisse à mon neveu' et filleul Hoberto Duarte Silva Júnior, fils de

mon frère Joaquim Duarte Silva, décédè, toutes les petites lerres qui me
vienni'nt de mon père et t!e ma mère á Vile Santo Antão, archipel du Cap
Yert.

Les objects de menage et mon linge et les quelques meubles seront
donnés á M.'"^ Foerster.

Yous, mon excellent Maitre, vous devrez prendre toutes mes petites

chinoiseries et donner à mon excellent ami, Mr. de Clermont, deux caísses
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,le chinoiseries, que me seroiit expcdióes do Cliino três procliainemcnt, ee

poiíniiioi i'ai envovó dcrnièrement eaviron :200 fr.

\ mon aini Grí<oii de la inaisoii Clin .^ C>\. je voiis pne de donner les

deux vases de pon-elainc de Chine, qui sont dans nia i-hambre a coucher

et oiil des oiseaux.
, , „.^ , n . i ^ki-

\ moii anii Loiíis Perrot, ractiiel econome de l Ecole Cenirale une obli-

galion de la Ville de Paris, que j'ai à la Socièté de Depois et Coniptes Cou-

Oiitre le** valeurs qui se trouvenl a la Socièté de Depots, il y a a la

Phannacie Centrale, 7,, rue de July, pour :2.000 fr. d'artions ou obligations

(lui m'app:utieinienl.
. ^ ,

Dans le liroir du cartnnnier, qui est toul prés de la porte, marque

H D S «;e Huuvfnt des [tapiers, (pii inteivssenl mes aíTaires; mais il y a

la aussi'un paquet eaclift.' eont.Miant des lellrcs inlime'i que persome ne

doit Ine. Vous, mon cher Monsieur Friedel et mon excellent ami Mr. de

Clermont, vous bntlerez le paquet iel est.
.

Voila, mon excellent Mailre. ma volonté et je coulie dans vutre si grande

et palernellt' hienvLMllan<-e de l(»nl faire executer.

Je vous dis a.lifu, mon vénéré Maitre et cá M "'^^ Fnedel et vos chers

enfanls sans oublier mon jeune an>i Jean. Je me rappelle au bon souvemr

de tous mes amis, surt».ut M. et M.'"« de Clerinciit, et je pne Dieu de vous

conserver et de vous bénir! ....
Ueccvez l'expression de la plus vive reconnaissance de volre eleve (jui

vous vèuére

(signé) UouEnTO Duarte Silva

ou H. D. Su.vA.

P. S. Mes signalures se trouvent cliez le notane de la rue Conde et

aussi au Consulal general de Portugal.

(signej U. D. Silva.

Cartca que ROBERTO DUARTE SlLVA escreveu a seu irmão António

Duarte Silva, em 1 de fevereiro de 1889, oito dias antes da sua

morte

Paris, 1." de fevereiro de 1889.

Meu caro António

Recebi com prazer a tua carta de 6 do mez passado. Agradeço muito a

EMimó que os teus negócios continuem como presentemente. Não te

queixes da sorte, pois a residência de S. Vicente não deve
^f-'''

n^d^J/^^s-

agradavel, e és o único pharmaceutico da illia. Se quizeres trabalhai, deves

^
'Tenho V7pezar de ie dizer que estou muito doente ha já 8 mezes e com

pouca esperança de me restabelecer: tenho uma lerrive doença do estô-

mago, e, o que é muito peior, o pulmão esquerdo atacado; nestas condi-
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ções preciso em breve dispor das minhas cousas e fazer o meu testa-

mento.
Para isto preciso que n^e envies pelo primeiro vapor a lista das terras

que me vêm do património de nossos pães. Desejo saber onde estão situa-

das, de que são cultivadas, etc, e bem entendido lambem os preços por que
forão estimadas e os que representão boje.

Quem recebe os productos d'estas terras? ^'ão faço estes pedidos, bem
entendido, para exigir cousa alguma.

Tenho muita pena do estado de minha saúde; porque o meu grande de-

sejo fora ir passar o resto da minha vida em Sanlo Antão, n'uma pequena
propriedade, que comprasse, liem situada e com uma caza. Lá queria eu
ter laranjeiras^ alguns pés de café, muita bananeira, papaeira, etc, que me
lembrassem uma pequena pai te da minha dura mocidade.

Inclino-me deante da vontade de Deus

!

Tem saúde e os teus e recebe um abraço de

Teu irmão

n. D. Silva.

P. S. Manda-me o mais breve possível a lista que te peço.

N.° 13

Episodio de viagem,
com Roberto Duarte Silva, narrado pelo sr. Rangel de Lima

Foi em 1888. Eu acompanhava uma das mais conhecidas famílias de
Lisboa em viagem pela Hespanha, França e Suissa. Depois de estarmos
uma semana em Madrid, fomos d'aquella capital a Bordéus, onde nos de-
víamos demorar poucos dias, para, em seguida, passarmos uma temporada
em Paris e de lá partirmos para Lucerne."

Em Handaya, quando mudámos de comboio, occupámos uma carruagem
composta de dois compartimentos, que se communicavam por uma estreita

porta. rs"um dos compartimentos tomei lugar com os pais e a avo de duas
meninas: uma que apenas balbuciava raras palavras; outra, dos seus dez
ou doze annos, muito sagaz, muito inttiligente, fallando já com facilidade

algumas línguas estrangeiras, ^'o comiiartimento contíguo ao nosso iam as

duas meninas — a mais nova acompanhada por uma criada antiga da casa,

a mais velha por uma inslutricea.\\cím, bastante instruída, fatiando também
as princípaes línguas viva.^.

Chegado o comboio a B arritz, entrou no compartimento em que viaja-

vam as meninas um homem já certa idnde. Do meu logar vi-o assentar-se
em frente da menina mais velha e da mestra.

Confesso qu(; estranhei o todo um tanto original d"aquelle viajante. Com-
pletamente vestido de preto — ampla sol)recazaca, laço de seda, chapéu alto

e luvas de pellica — o seu rosto, em que transparecia, é certo, uma tal ou
qual expressão de bondade e liunhomía attrahente, oflerecía, comtudo, um
verdadeiro contraste com o dos viajantes que, de ordinário, se enconti-am
n'aquellas fiaragens. De uma cor baça, olhar meigo, nariz um tanto acha-
tado, bigode de guias compridas e caíiidas, não parecia um europeu. O fato

preto que trajava e o chapéu alto a occultar-lhe uma cabelleira basta e
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toda annelada, como depois se viu, tornavam a sua physionomia ainda mais
soturna, dando-lhe ares de um funecionario indigena de qualquer provinda
ultramarina.

Á menina mais velha da já citada família não passou despercebido o
estranho aspecto dorecem-chegado; pelo que, depois de o mirar e remirar,
voltando se para a institutrice que parecia ter (içado, como a discípula,
também impressionada pela prcsenra do novo com|ianlieiro de viagem,
disse-lhe, em inglez, com a desculjiavel imprudência de uma cieança:— Parece um chinez de luto, vestido á europea. É a primeira vez que
vejo um homem assim!

A mestra sorriu-se e nào respondeu; mas no seu sorriso mostrou con-
cordar plenamente com a opinião da discípula.

O nosso homem, inq)assivel, conservando o seu ar bondoso, lira, mo-
mentos depois, d(» bolso da sobrecasaca uma charuteira, da charuteira um
ciiaruto, e, dirigindo-se com a mais |)erfeila cortezia á menina e á mestra
pergunta-lhes, em correctíssimo inglez, se as não incommoda o fumo do
charuto.

A perturbação das duas foi de tal ordem que não se atreveram a res-
ponder ao seu interlocutor. Apenas a menina, vexadissima, teve animo
para dizer á mestra, em albníão:
— Então o chinez de luto não se me sáe a fallar inglez como um inglez!

^ E o chinez de luto que falava inglez como um inglez, vendo que as duas
não.respondiam à sua pergunta, observa-lhes em puro allemão:— Visto (jue não se oppõem, accenderei o meu charuto.

O assombro da pobre menina ao ouvir aquellas palavras foi ainda maior
que o da mestra. Fez-se de mil cores, e tão perturbada hcou por um mo-
mento, que a criada que acompanhava a irmã mais nova correu pressurosa
para ella, julgando que lhe ia dar alguma coisa.

A menina, porém, cobrando novamente animo, disse á creada, que era
portugueza e não faltava outra lingua senão a sua:— Não é nada, Conceição, não te assustes. Succede-m) com este homem
uma coisa. . . Logo te contarei.

N"isto, o comboio pára na estação de Bayonna.
Eu, percebendo que se passava o que quer que fosse de extraordinário

no compartimento vizinho, levantei-me do meu lotrar para ir saber o que
era.

O singular viajante levantou-se também; e, tirando da carteira um bi-
lhete de visita, entregou-m'o, dizendo em bom portuguoz:

«Peço desculpa se dei motivo, embora involuntário, a qualquer sem-
saboria; mas, cessando a causa, cessa o elíeito. Eu apeio-me n'esta estacão».

E, descobrindo-se lespeitosamente, saiu tão apressado que nem sequer
me deu tempo a trocar com elle duas palavras.

Dominado pela maior curiosidade, leio o cartão de visita, e n'elle vejo
gravado um nome ipie não me era estranho : o do celebre professor de
chnnica em Paris, Hobeiito Dlahtk Sílva.

Tinha idéa, e não me enganava, conforme depois verifiquei, de que esie
nosso compatriota era um dos mais illuslres ornamentos do professorado
francez. Natural da ilha de Santo Antão, archipelago de Cabo Verde, foi em
18b.] para I- rança, onde publicou vários livros, alguns dos quaes a Acade-
mia dasSciencias d<; Paris premiou. Apesar de 3Strangeiro, obteve em 1867
a alta distinção de ser eleito presidente da Soeicdade de Chimica d'a(mella
capital.

Em 1889, os jornaos de Lisboa aniiiinciavam a sua morte, occorridaem
9 de fevereiro, e descreviam o funeral do illustre sábio, ao qual assistiram
as summidades do professorado e da sciencia de Paris.
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Rangel de Lima.

Tujiuilo de Roi]j:hto Duarte Silvano cemitério de Mont-parnasse
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Cu. LiCAS DE Peslouan:— X. H. Abel. Sa vie et son ceuvre.

Paris. Gaulliier-Villars, 1906.

Téem sido consagrados diversos escriptos á biographia e á

anahse dos trahallios de Abkl, o glorioso geometra norueguez,

que tão rapiílamente passou por este mundo, mas que deixou

nelle um brilhante rasto luminoso que jamais se apagará. O livro

que vem de j)ublicar sobre a sua vida e a sua obra scientifica o

sr. LccAS DE PiíSLOUAN distingue-se porém dos trabalhos ante-

riores sobre o mesmo assum[)to: na parte consagrada á sua vida,

pfla sua bella forma littcraria, que tem os encantos de um ro-

mance, quando narra a vida d'esle joven pobrissimo e débil, e

só rico de talento, que morreu antes de conseguir realisar as

suas aspirações de ser professor em uma Universidade e arranjar

assim recursos para alimentnr a sua infeliz familia e transformar

em esposa a noiva que tinha escolhido, e precisamente no mo-

mento em que os seus desejos iam ser satisfeitos e em que os

seus trabalhos principiavam a ser apreciados pelos maiores geó-

metras do seu tempo; e, na parte consagrada á sua obra, j)elo

modo como é nelle examinada a evolução das ideias do grande

geometra, principalmente a re>peito dos assumptos da theoria

geral das equações e da theoria das funcçôes transcendentes,

até á publicação das geniaes descobertas que a este respeito fez.

G. T.

KoiiEiiTO Bonola: La geometria non-euclidea. Bologna, 1906.

N'este trabalho interessante expõe o seu sábio auctor de um

modo simples, preciso e muito completo as ideias dos diversos
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gi^omctras que se teem occupado do postulado de ErcLiui s que

serve de base á theoria das parallelas.

Procuraram muitos geametras demonstrar este poslulado ou

fundar a theoria das parallelas em base mais evidente. O sr. Bo-

NOLA no capitulo 1." do seu livro dá noticia e laz a critica das

tentativas que n'este sentido foram feitas primeiramente na anli-

guidade, as quacs constam do commentaria de Pkoclo á obra

de Euclides, depois entre os árabes e finalmente na Europa

nos séculos xvi e xvii. Depois expõe, no capitulo 2,^, as ideias

dos precursores da Geometria não euclideana, Sacchkui, Lam-
BEHT e Legendiie, Os capitulos 3.** e 4.^ sào consagrados á ex-

posição e critica dos trabalhos de Gauss, Sciievveikaht, Tau-

RiNUS, LoBACEFSKY e BoLYAT, quc fundaram a constituiram a

Geometria nào euclideana. Vem depois no capitulo 5.*^ noticia

dos trabalhos que mais concorreram para o desenvolvimento

d'esta Geometria, em especial dos trabalhos de Riemann, Hel.m-

HOLTZ e Caylev.

Terminam a obra duas notas interessantes em que se trata

das relações entre o postulado de Euclides considerado c os

principios fundamentaes de Statica, e em que são expostos de

um modo elementar as importantes indagações de Clifford

sobre a theoria das parallelas.

G. T.

AxMOMO AuHELio DA CosTA Ferueiua: Cvaneos portugueses.

III. Capacidade. (Separata do Instiluto). Coimbra, Imj>rensa

da Universidade, 1906.

Neste \olume reuniu o sr. Costa Fi:unEiuA a serie de ar-

tigos que nos últimos annos tem publicado no InslUulo, acerca

da capacidade craneana. Com este lr;ibalho, que vem juntarse

aos que anteriormente escreveu sobre o Plerion e Suluras, com-

pleta o auctor, ao menos por agora, os seus estudos de craneo-

metria portuguesa.

Dotado de cxcellentes qualidades de observador e d'uma

grande vontade de ser útil, o sr. Costa Feuheiua tem conquis-

tado entre nós o apreço de todos os que se interessam pelos es-

tudos da anthropometria e, em particular, do problema ethnico
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da nossa população. Se é certo que as conclusões que nos apre-

senta são por vezes pouco ruruíamentaclns, attento o pequeno

numero de casos observados de que sào deduzidas, nào é menos

verdade (|ue os trahillios do sr. CosrA Fiíiiueiiia sào d'aquelles

que licam, c que ninguém poderá deixar de ter em conta na

elahoravào de quaesquer estudos posteriores sobre o assumpto.

D'entre os capítulos do volume a que nos estamos referindo,

destacaremos pelo seu interesse os que se referem á variação da

capacidade craneana com a estatura e com o Índice cepbalico, e

ás variações sexuaes e elbnicas da capacidade, alguns dos quaes,

como outros que por brevidade nào citamos, íbram apresentados

á Sociedade de Anlhropohgia de Paris, em cujos Boletins e J/e-

morias foram resumidos e discutidos.

Que a nova orientaçào de estudos do sr. Costa Feiuieiha o nào

afaste inteiramente dos seus predilectos trnbnlbos de anthropo-

metria, é o voto que sinceramente formulamos.

S. P.

Carlos \í. Porteh: Hreves instrucciones para la rccoleccion de

objectos de Historia Natural. Valparaiso, Imp. Gillet, 2." ed.

1903.

Este pequeno manual, publicado com o intuito de tornar co-

nhecidos dos oíTiciaes de marinha do Chili processos práticos

para a colheita de exemplares de Historia Natural, ó de grande

utilidade para todas as pessoas que queiram dedicar-se á orga-

nisação de collecçôes, ou prestar o seu concurso aos estabeleci-

mentos scientificos onde seja cultivada a Flistoria Natural.

Necessariamente semelhante aos trabalhos do mesmo género

publicados nos outros paizes, o opúsculo a que nos estamos refe-

rindo tem todavia bastante originalidade pela abundância de infor-

mações relativas a espécies chilenas e pelas observações pessoaes

do seu auctor, o illustrado director do Museo de Historia Natural

de Valparaiso e da Revista Chilena de Historia Natural.

Começando pelas inslrucções relativas á colheita de exemplares

de zoologia, que occupam a maior parte do opúsculo, dedica

ainda a auctor os últimos capítulos á botânica, mineralogia e

geídogia.

S. P.
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